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حركة كلية األلسن منارة علمية وشريان نابض بالعلم والمعرفة، عطاؤها المعرفي يسري في عروق ال»
ات، وعين الثقافية كما يسري الدم في الجسم ... إنها لسان ناطق بكل اللغات، وأذن تسمع وتترجم كل اللغ

عبر بها فات، يعربها، يقربها، ويراصدة تسجل كل جديد في ثقافة العالم، وعقل يربط بين كل هذه الثقا
«الحدود فتصل إلى ثقافتنا التي تكون لها خير سفير  
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شائها في العصر يتصل تاريخ كلية األلسن بتاريخ النهضة المصرية الحديثة. وقد حققت مدرسة األلسن منذ إن

 المبكر ما كان قد نيط بها من آمال، فقدمت للبالد البارعين في الترجمة.

 

م( 1073-1011ه( )1221-1216المدرسة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى ) أنشأ

ة العربية م( لتكوين جيل من المثقفين يصلون بين الثقاف1035-ه1351في سنة )

ين على والغربية، ضالعين في اآلداب العربية وفي آداب اللغات األجنبية، قادر

ه إليهم من يما يعهد بتعريب الكتب األجنبية، وعلى النهوض باإلدارة الحكومية ف

 المناصب.

ة أطلق عليها عند إنشائها اسم مدرسة المترجمين، ثم غير اسمها فصار مدرس

 األلسن.

م(:1035ه )1351كان هدف المدرسة عند إنشائها سنة   

 تخريج مترجمين لخدمة المصالح والمدارس الحكومية. -

 تكوين قلم للترجمة من خريجيها. -

م، أصبح الغرض منها:1037-1036يم سنة ولما وضعت قوانين التعل  

 تخريج المترجمين. -

 إمداد المدارس الخصوصية األخرى بتالميذ يعرفون اللغة الفرنسية. -

م.1032وقد تخرجت أول دفعة في مدرسة األلسن سنة   

تعرضت مدرسة األلسن خالل تاريخها الطويل الذي جاوز قرنا ونصفا من الزمان لإلغالق في بعض  -

 ات ولكنها بقيت خالدة األثر بما ربت من أجيال كان كل منها يجدد في الذهن ذكراها، ويؤصل تاريخها.الفتر
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، وكانت الدراسة بها مسائية، لتتيح لطلبة الجامعات فرصة إتقان 1251أعيدت "مدرسة األلسن" سنة  -

 اللغات األجنبية.

قرار بإنشاء  1257ية دراسة اللغات فصدر في أحاطت الثورة "مدرسة األلسن" بعنايتها لما لمسته من أهم -

انس، الليس "مدرسة األلسن العليا" وأصبحت بمقتضاه في مصاف المعاهد العليا وتمنح خريجيها درجة

خاص وصارت األلسن المدرسة العليا الوحيدة في الشرق لدراسة اللغات دراسة تخصصية مع االهتمام ال

 بالترجمة.

بضم مدرسة األلسن العليا إلى جامعة عين  1252رار الجمهورى رقم صدر الق 1273ديسمبر  21وفى 

 شمس كلية مستقلة باسم كلية األلسن.

:وتسعى كلية األلسن في عهدها الحديث إلى  

 تحقيق التميز والريادة في إعداد الكوادر البشرية من المترجمين في مجاالت الترجمة. -

 إعداد المتخصصين في اللغات وآدابها. -

 في مجال اللغويات المقارنة وعلم اللسانيات. الباحثيناد إعد -

وتعلم لغتين أجنبيتين )لغة تخصص أول، ولغة تخصص إعداد منظومة متميزة ترتكز على إتقان اللغة األم  -

 ثان( وتسهم في الحفاظ على تراث األمة ومعرفة اآلخر.

 االهتمام بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية. -

 والترجمة وتطويعها بحيث ترتبط بسوق العمل.ل مهارات الخريج في دراسة اللغة صق -

لغير الناطقين بها والفرنسية قسمًا علميًا يدرس معظم لغات العالم: العربية  16تضم كلية األلسن  -

ية والعبرية تشيكية والتركية والفارسواالفريقية واإلنجليزية واإليطالية واإلسبانية واأللمانية والروسية وال
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والصينية واليابانية والكورية. وتعد األلسن الكلية األولى في جمهورية مصر العربية التي تدرس اللغة 

 التشيكية والكورية والهوسا والسواحيلية.

كل الحرص على تخريج مترجمين على درجة عالية من الكفاءة ولتحقيق هذه الكفاءة  نتعمل كلية األلس -

اتذة أجانب يدرسون بعض هذه اللغات. فعلى سبيل المثال ال الحصر قسم اللغة اليابانية ويتم اإلستعانة بأس

وال تكتفي األلسن بذلك بل تحرص على سفر كل معيدي هذا  اليابانيين.يضم هيئة تدريس كاملة من األساتذة 

ية على توفير منح القسم إلى اليابان إلعداد رسائل الماجستير والدكتوراه. كما تحرص معظم األقسام بالكل

 للمعيدين والمدرسين المساعدين لجمع المادة العلمية.

بحثًا ودراسة علمية تم نشرها من خالل المجالت  2211وقد أنجزت الكلية بأقسامها العلمية المختلفة  -

وقامت الجامعة بتمويل عدد كبير منها  2114/2115العلمية المحكمة والدوريات والحوليات خالل العام 

  اتفاقات تعاون. جهات أجنبية من خاللبتمويلها ضافة إلى الدراسات العلمية التي قامت باإل

لكلية األلسن دورًا هامًا تقوم به في دعم مسيرة التنمية والمشاركة بكل ما تملكه من قدرات بشرية وتقنية  -

ع وتنمية البيئة وبما وخبرات مختلفة وذلك من خالل اسهامات وحدتها ذات الطابع الخاص في خدمة المجتم

 تقدمه من خدمات في المجاالت المختلفة.

وحدة كلية األلسن ذات الطابع الخاص هي وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة. تعقد  -

الوحدة دورات في اللغات التي تدرس بالكلية وعلى جميع المستويات بدءًا من دورات المبتدئين حتى 

                          تقدم.المستوى الم
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دورات وحدة رفاعة تمكن الخريج من العمل باللغة االجنبية في مجال السياحة واالقتصاد وتدريس اللغات.  -

وهناك أيضًا دورات في الترجمة العامة والمتخصصة )سياسية، اقتصادية، قانونية، أدبية، علمية...( إلعداد 

لحضارات بعضها ببعض. تقدم أيضًا وحدة رفاعة دورات في اللغة مترجمين أكفاء قادرين على ربط ا

المتخصصة في مجال األعمال اإلدارية ودورات في التواصل في الحياة العملية حتى يتمكن الخريج من 

االحتكاك بالشعوب األخرى في المجال الدولى أوالتعايش في البلد األجنبى الذى ينوى السفر إليه. وفى 

لوحدة بخدمة المجتمع من خالل تنظيمها لدورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها. المقابل، تقوم ا

باإلضافة إلى ذلك، تساهم الوحدة في تسهيل دخول الخريج إلى المجتمع الدولى بتقديم دورات اتقان اللغة 

اللغة  (. ولتحسين مستوى الطالب تقوم الوحدة بتنظيم دورات متعددة في مجاالتTOFELاالنجليزية)

 واألدب والترجمة.

 

******************* 
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 أواًل: تشكيل فريق العمل بناًء علي معايير الهيئة القومية لإلعتماد.

 ثانيًا: تحديث المصادر التي تتعلق بالدراسة الذاتية.

 ثالثًا: مراجعة تصميم اإلستبانات وتحديثها وتحليلها إحصائيًا.

ة وتوزيع المهام علي فريق العمل. رابعًا: عقد حلقات نقاشي  

 خامسًا: كتابة تقرير مبدئي ومراجعتة ثم عرضة علي مجلس الكلية.

 

 أ- الوثائق:

 اللوائح المنظمة للعمل.

 ب- إحصائيات:

موارد بشرية: -1  

تدريس.إحصائية لعدد أعضاء هيئة ال -  

إحصائية لعدد لهيئة الهيئة المعاونة. -  

بالجهاز اإلداري.إحصائية لعدد العاملين  -  

إحصائية لعدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولي. -  

إحصائية لعدد الخريجون لخمس سنوات سابقة. -  

 منهجية اإلعداد للدراسة الذاتية

 أدوات إعداد الدراسة الذاتية
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إحصائية لعدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا لخمس سنوات سابقة. -  

بقة.إحصائية بعدد الدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة لخمس سنوات سا -  

الموازنة وبنود الصرف. وارد مالية:م -2  

موارد مادية: حصر للموارد التعليمية والخدمية. -3  

 ج- إستبانات:

دين.تم تصميم اإلستبانات بناًء علي معايير اإلعتماد وتوزيعها علي عينة عشوائية من المستفي  

 د- إستقصاء رضا الطالب:

 اإلستعانة بنماذج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد للتالي: 

                                                                                         المكتبة.  - 

أماكن التعليم والتعلم.                                                                            - 

                                                                      أماكن األنشطة الطالبية.  - 

المرافق العامة.                             

******************* 
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-:2102-2102فريق اإلارة والمتابعة للعام الدراسي   

 أ.د/ ناهد عبد الحميد إبراهيم عميد الكلية

لتعليم والطالبوكيل الكلية لشؤون ا .د/ منى فؤاد حسنأ   

لدراسات العليا والبحوثلوكيل الكلية   أ.د/ كرمة محمد سامي 

ئةوكيل الكلية لشؤؤن خدمة المجتمع وتنمية البي ليلي جالل رزقأ.د/    

 أ.د/ استر وليم بولص مدير وحدة ضمان الجودة

ماجدة أنورالسيدة/  أمين الكلية  

 فريق التخطيط للدراسة:-

د/ استر وليم بولصأ.  

 أ.د/ سهيمة سليم صالح

 أ.د/ عال عادل عبد الجواد

 إدخال البيانات:-

 داليا سالم عبد الفتاح سالم

 زينب محمد محمد المصري

 فريق تحرير تقرير الدراسة الذاتية:-

 أ.د/ علوية سليمان الحكيم

الطوخي محمد السيد أ.د/ داليا  
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محمود أ.د/ نهلة غريب  

مينأ.د/ سلوي رشاد أ  

 أ.د/ ثناء الكيالني

 أ.د/ مروة طنطاوي

 أ.د/ إيمان حسن عليوة

 أ.د/ ليلي جالل رزق

 أ.د/ أماني أبو العينين

 أ.د/ سعاد سالمة

 د/ هند إبراهيم

 أ.د/ داليا جمال أبو العينين

 أ.د/ مها محمد عبد العزيز

 أ.د/ كرمة محمد سامي

 أ.د/ مرفت علي محمد

 فريق مراجعة الدراسة الذاتية:-

 أ.د/ ناهد عبد الحميد إبرهيم

 أ.د/ استر وليم بولص

 أ.د/ سهيمة سليم صالح

 

******************* 
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2102-2102فريق عمل الدراسة الذاتية   

 المعيار فريق العمل

 أواًل: القدرة المؤسسية

  الحكيم.د/ علوية سليمان أ

الطوخى محمد السيد .د/ دالياأ التخطيط اإلستراتيجي -1   

 الهيكل التنظيمي -2 محمود / نهلة غريب.دأ

.د/ سلوى رشاد أمينأ  القيادة والحوكمة -3 

.د/ ثناء الكيالنىأ  المصداقية واألخالقيات -4 

.د/ مروة طنطاوىأ   

 الجهاز اإلداري -5
ميرام فؤاد محمد محمد   

 علموالتسهيالت المادية للتالموارد المالية والمادية  -6 أ.د/ إيمان حسن عليوة

 جهاد عواض

 عمرو محمود

  أ.د/ ليلي جالل رزق

 أ.د/ إيمان حسن عليوة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 أ.د/ ناهد عبد اهلل
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عواضجهاد    
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ثانيًا: الفاعلية التعليمية                                

  بو العنينأد/ أمانى أ.

 

 الطالب والخريجون -1

 سالمة .د/ سعادأ

 ياسمين حسن خضر

 َََّّّهند محمد يس

المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -2  أ.د/ داليا محمد السيد الطوخي  

 د/ هند إبراهيم

  أ.د/ نهلة غريب محمود

التعليم والتعلم -3  أ.د/ مني فتوح الجمل 

 أ.م/ عال عادل عبد الجواد

 أ.د/ أمال كمال

 د/ هند إبراهيم

  عبد العزيز محمد أ.د/ مها

أعضاء هيئة التدريس -4   

 

 أبو العنين أ.د/ داليا جمال

 مي مرسي توفيق

 عبد العاطي محمد نعمة

سالم محمد أحمد صابرين  

اهلل عصام منة  
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخري -5 أ.د/ علوية سليمان الحكيم

 أ.د/ كرمة محمد سامي

مة محمد ساميأ.د/ كر الدراسات العليا                                -6   

رانيا سميرد/  

ندي عبد اللطيفد/   

إدارة الجودة                                    -7 أ.د/ داليا محمد السيد الطوخي  

 أ.د/ مرفت علي محمد

 د/ صباح حسين
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فالسيدة/ نوران ابراهيم عبد الروؤ   

 

 

 

 

اإلداريين                      

 

 السيدة/ نرمين عزت مسعد

 منال محمود أحمد شلبي

 سارة علي عبد العاطي

 السيدة/ عبير محمد فهمي

 عائشة رمضان خليل

 مني عبد الغفار عبد العزيز

 إنتصار عبد الفتاح عبد العزيز

 سناء عبد الرحمن عبد اللطيف

 محمد يونس

إمام عبد الفتاح سحر  

 أسماء توفيق

 عمرو عبد الحميد سيف 

 أمنة محمود

 داليا سالم عبد الفتاح

 

******************* 

 



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 19

 

 

 

 
 

 

 اسم المؤسسة: كلية األلسن                      -

 معهد متوسط              معهد عالي  نوع المؤسسة: كلية              -

 التابعة لها المؤسسة: عين شمساسم الجامعة  -

 صة                                                                   انوع الجامعة :    حكومية                      خ  -

 شارع الخليفة المأمون بالعباسية الموقع الجغرافي: -

 ةالمدينة :القاهر -المحافظة : القاهرة                                -     

 0825تاريخ التأسيس:   -

                                                                                                                            سنوات 4 :مدة الدراسة -

 في األقسام المختلفةلغة  01لغة الدراسة :   -

نجليزية ، اللغة الفرنسية ، اللغة اإليطالية ، اللغة األسبانية ، اللغة األلمانية ، )اللغة العربية ، اللغة اإل

اللغة الروسية ، اللغة التشيكية ، اللغة الصينية ، اللغة السواحلية ، لغة الهوسا ، اللغة العبرية ، اللغة 

  الفارسية ، اللغة التركية ، اللغة اليابانية ، اللغة الكورية( 

                                                                      

 

 

   

  

 الجزء األول

كليةالبيانات الوصفية عن ال  
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 :القيادة األكاديمية -

 الدرجة العلمية سماأل القيادة

 أستاذ بقسم اللغة الفرنسية ناهد عبد الحميد إبراهيم ا.د/ العميد

 أستاذ بقسم اللغة الصينية ا.د/ منى فؤاد حسن ن التعليم والطالبؤووكيل الكلية لش

 أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية كرمة محمد سامي د/.ا ن الدراسات العليا و البحوثؤوكيل الكلية لشو

 نجليزيةإلأستاذ بقسم اللغة ا ليلي جالل رزقأ.د/  ن خدمه المجتمع وتنميه البيئةؤووكيل الكلية لش

  ماجدة أنورالسيدة/  أمين الكلية

 

 :كليةالدرجات العلمية التي تمنحها ال -

 دبلومات متخصصة ليسانس بكالوريوس               

  دبلوم                 ير ماجست                    دكتوراه               

 أخرى:................................. 
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 أعداد الطالب:

 د الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولياأعد -0

 (2102-2102طالب وتوزيعهم علي الفرق الدراسية للعام الجامعي )العدد اإلجمالي لل

 عدد الطالب الفرقة

 المجموع إناث ذكور

 3342 2634 710 األولي

 2515 1067 640 الثانية

 540 361 100 الثالثة

 2631 2100 542 الرابعة

 2135 6242 2106 إجمالي الطالب

 

اسات العليا خالل السنوات الخمس السابقةد الطالب المقيدين في مرحله الدراأعد -2  

 البرنامج إجمالي

 الماجستير 162

 الدكتوراه 112
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ة خالل الخمس سنوات األخيرةكليعدد الدرجات العلمية ) الدكتوراه والماجستير( التي منحتها ال  

 دكتوراة ماجستير دبلوم سنة المنح   

2110/2112 6 43 17 

2112/2111 2 47 32 

2111/2111 13 17 22 

 12 0 ـــ 2111/2112

2112/2113 2 21 35 

 

 %13 نسبة المسجلين بالماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي  للمقيدين بالدراسات العليا: -

 %11 نسبة المسجلين بالدكتوراه  مقارنة بالعدد اإلجمالي  للمقيدين بالدراسات العليا:  -

 %2وم مقارنة بالعدد اإلجمالي  للمقيدين بالدراسات العليا: نسبة المسجلين بالدبل  -
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 األقسام العلمية:

 أسماء األقسام العلمية:

 اللغة العربيةقسم  -1

 نجليزية اللغة اإلقسم  -2

 اللغة الفرنسية  قسم  -3

 يطالية    اللغة اإلقسم  -4

 سبانية اللغة األقسم  -5

 اللغة األلمانية  قسم  -6

 تشيكية(اللغة الشعبه  روسية ،اللغة الاللغات السالفية  ) شعبه  قسم -7

 قسم اللغة الصينية   -0 

 الهوسا(شعبة لغة  ، السواحليهشعبة اللغة فريقية )قسم اللغات اإل -2 

 قسم اللغات السامية  -11 

 تركية(اللغة ال ، شعبة فارسيةاللغة ال) شعبة  اللغات الشرقية اإلسالميةقسم  -11 

 اللغة اليابانية قسم  -12

 اللغة الكوريةقسم  -13 
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:         األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حسب الدرجات العلمية - 

ساب عدد المبعوثين في الخارج والمعارين واألجازات الخاصة()دون إحت     

 

 

 يالقسم العلم

  أعداد أعضاء هيئة التدريس

 إجمالي
أستاذ  أستاذ

 مساعد

 

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

مدرس  مدرس

 متفرغ

 هيئة معاونة

غير  متفرغ

 متفرغ

مدرس  عامل

 مساعد

 معيد

 21 8 02 0 40 4 7 02 ـــ 4 اللغة العربية

 22 21 02 5 28 ـــ 1 4 ـــ 2 اللغة اإلنجليزية

 50 5 2 ـــ 22 0 00 5 ـــ 4 اللغة الفرنسية

 18 21 04 ـــ 22 0 4 0 ـــ 1 اللغة اإليطالية

 50 01 4 0 01 4 4 2 ـــ 4 اللغة األسبانية

 10 01 02 0 27 ـــ 5 2 ـــ 2 اللغة األلمانية

 يةلغة الروسالاللغات السالفية )شعبة 

 ،شعبة اللغة التشيكية(

01 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

0 

 ـــ

4 

2 

 ـــ

 ـــ

7 

2 

 ـــ

 ـــ

01 

2 

01 

1 

42 

02 

 44 2 2 0 5 ـــ 01 01 ـــ ـــ اللغة الصينية

 السواحليةة )شعبة اللغ اللغات األفريقية

 ،شعبة لغة الهوسا(

0 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

0 

0 

0 

 ـــ

2 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

5 

0 

 24 02 02 ـــ 8 ـــ ـــ 0 ـــ ـــ للغات الساميةا

 )شعبة اللغة الفارسية اللغات الشرقية اإلسالمية

 ،شعبة اللغة التركية(

0 

0 

 ـــ

 ـــ

0 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

2 

7 

0 

 ـــ

 ـــ

2 

1 

1 

00 

07 

 21 02 0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اللغة اليابانية

 00 00 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اللغة الكورية
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                                                         :كليةعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بال

  دون إحتساب عدد المبعوثين في الخارج والمعارين واألجازات الخاصة()

 الجنس الدرجة

 اإلجمالي لإلناث للذكور

 356 242 114 أعضاء هيئة التدريس

 255 217 40 الهيئة المعاونة بالمؤسسة

 

                                                                                           251عدد أعضاء هيئة التدريس : -

                                                                        22: محاضر اجنبي                              22منتدب:

                                                    عدد أعضاء هيئة التدريس موزعا حسب الدرجات العلمية -

                                                   :دون إحتساب عدد المبعوثين في الخارج والمعارين واألجازات الخاصة( )

                    46  :عامل أستاذ                53 أستاذ مساعد:       211 مدرس:

                                                                  11متفرغ:  مساعد أستاذ        11مدرس متفرغ: 

 ـــأستاذ غير متفرغ:   36 أستاذ متفرغ:
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                                               :ي الخارج والمعارين واألجازات الخاصةإجمالي عدد المبعوثين ف

 ة معًا () ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

 المجموع إناث ذكور النوع

       عدد األجازات الخاصة

 المعارين

3              

12 

47                   

16 

51                 

 حق ثقافي            + مل35

 2 ـــ 2 البعثات الخارجية

 07 63 24 المجموع

 :61أعضاء هيئة التدريس المبعوثين في الخارج والمعارين واألجازات الخاصة 

  = 226=61 -356عدد أعضاء هيئة التدريس علي قوة العمل 

 :2102-2102 الجامعيالعام  فياألقسام  فييوضح توزيع القائمين بالتدريس   التاليو الجدول 

 منتدب أجنبيمحاضر  عضو هيئة التدريس القسم

 _ _ 53 عربي

 _ _ 46 إنجليزي

 _ _ 30 فرنسي

 _ 2 25 إيطالي

 _ 3 24 أسباني

 _ 1 31 ألماني
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 _ 1 21 (روسي) سالفي

 _ 1 5 (تشيكي) سالفي

 _ _ 20 صيني

 2 _ 4 لغات أفريقية

 7 2 0 (تركيلغات شرقية إسالمية )

 11 _ 5 (فارسي) لغات شرقية إسالمية

 2 _ 0 لغات سامية

 _ 6 _ ياباني

 _ 13 _ كوري

 22 22 226 اإلجمالي
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نسبة أعضاء هيئة التدريس)علي قوة العمل بدون 

 المنتدبين(: الطالب

3.27% 

نسبة أعضاء هيئة التدريس)بالمنتدبين في غير 

 التخصص(: الطالب

1.24% 

 %2.02 عضاء الهيئة المعاونة: الطالبنسبة أ

           نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس

 ) ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معًا(

11.11% 

  نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس

 ) ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معًا(

14%  

 جهاز اإلداري:عدد العاملين بال

 إجمالي إناث ذكور

 205 ) دائم(عمال وموظفين 100 )دائم( عمال وموظفين 27

 52 عمال وموظفين ) مؤقت( 21 )مؤقت( عمال وموظفين 30

 لحالتهم الوظيفية: ًاوفق اإلداريعدد العاملين بالجهاز 

 إجمالي مؤقت دائم

 344 عمال وموظفين 52 عمال وموظفين 205
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 رحلة الجامعية األولى: المأواُل

 : كليةأسماء البرامج التعليمية التي تقدمها ال

 يسانس األلسن قسم اللغة العربيةل -1

 ليسانس األلسن قسم اللغة اإلنجليزية -2

 ليسانس األلسن قسم اللغة الفرنسية -3

 ليسانس األلسن قسم اللغة اإليطالية -4

 ليسانس األلسن قسم اللغة األسبانية -5

 نس األلسن قسم اللغة األلمانيةليسا -6

 روسية، شعبة اللغة التشيكية(الليسانس األلسن قسم اللغات السالفية ) شعبة اللغة  -7

 ليسانس األلسن قسم اللغة الصينية -0

 الهوسا(شعبة لغة السواحلية ، شعبة اللغة ليسانس األلسن قسم اللغات األفريقية )  -2

 ساميةليسانس األلسن قسم اللغات ال -11

 تركية(اللغة ال فارسية، شعبةاللغة الليسانس األلسن قسم اللغات الشرقية اإلسالمية ) شعبة  -11

 ليسانس األلسن قسم اللغة اليابانية -12

 ليسانس األلسن قسم اللغة الكورية -13

 02: ةكليالعدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها ال

 02عدد البرامج المطبقة بالفعل:
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 ثانيا : مرحلة الدراسات العليا

 ةكليأسماء البرامج التعليمية التي تقدمها ال

 أوال: درجة ماجستير األلسن

 دراسات أدبية -0

  دراسات لغوية -2

 ثانيا: درجة دكتوراه األلسن

 دراسات أدبية -0

 دراسات لغوية -2

 ترجمةدراسات في ال -3

 الترجمةماجستير ثانيا: الدبلومات و

 الترجمة التحريرية دبلوم -1

 دبلوم الترجمة التحريرية والفورية -2

 دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة -3

 دبلوم الترجمة المهنية -4

 بها دبلوم تعليم العربية لغير الناطقين -5
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 :ةكليالعدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها ال -

 ماعداعدد البرامج المطبقة بالفعل : جميع البرامج 

 الدراسات اللغوية الحديثة -1

 :ة خالل الخمس سنوات األخيرةكلي( التي منحتها ال عدد الدرجات العلمية ) الدكتوراه والماجستير والدبلوم -

 125الدكتوراه:                     145 الماجستير:        31دبلوم: 

 أعداد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة:

 دور أكتوبر دور مايو العام

2110-2112 32 11 

2112-2111 32 0 

2111-2111 55 14 

2111-2112 47 21 

2112-2113 62 15 

 67 235 عدد الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة
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 . وحدة1: عدد الوحدات ذات الطابع الخاص -

  :ةكليأسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها ال -

 دة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة.وح

 ة:كليالخدمات التي تقدمها ال

 ع التخصصات.يالمساهمة في ترجمة الدراسات والبحوث العلمية في جم -

 والعكس وتوثيقها بالشعار الرسمي.المساهمة في الترجمة من اللغات األجنبية إلي العربية  -

 يقها بالشعار الرسمي.مراجعة ترجمة المستندات وتوث -

 .ترجمة األعمال األدبية ونشرها  -

 عقد دورات تدريبية قصيرة وأخري طويلة. -

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 طبع الرسائل الجامعية باللغات المختلفة. -

 عقد ندوات ومؤتمرات مختلفة بالكلية. -

 ين جامعة عين شمس وجامعات آخري.عقد إتفاقيات ثقافية وتعاون أكاديمي وعلمي ب -

 إصدار مجالت علمية محكمة. -

 ندات للطالب وأعضاء هيئة التدريس وعمالء الوحدة.مشروع تصوير المست -

 منفذ لبيع الكتب الدراسية األجنبية. -

 الوحدات ذات الطابع الخاص
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 كليةوسائل االتصال بال

  00511عنوان البريدي: ال -

   alsun.shams.edu.eg الموقع االلكتروني: -

  DEAN@alsun.asu.edu.eg(: EMAILالعنوان االلكتروني ) -

   22121252  تليفون: -

                                                                        22127204فاكس:  -
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اييرمحاور ومع  

 الدراسة الذاتية
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ولالمحور األ  

ةقدرة المؤسسيال  
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(0) 

جيستراتيالتخطيط اإل  
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 0/0 الخطة اإلستراتيجية لكلية األلسن

 0/0/0 التحليل البيئي لكلية األلسن التعليمية

راتيجية ة خطة إستراتيجية معتمدة اشتملت علي كل من الرؤية والرسالة واألهداف اإلستكليلل -   

(.1/1تيجية قوالسياسات والتحليل البيئي والخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية )مرفق الخطة اإلسترا  

( وتم 1/2ة قيق الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية )مرفق مجلس الكليتم اعتماد وتوث - 

)مرفق  4/11/2111اعتماد الخطة اإلستراتيجية مستوفية كامل بنودها وعناصرها بمجلس الكلية بتاريخ 

 ء هيئة( وتم تحديث بياناتها دون تغيير المحتوي وذلك لتحديث بيانات أعضا1/3محضر مجلس الكلية ق

وتم تحديث ،(1/4)مرفق ق 7/3/2111التدريس والطالب واإلداريين وتم اعتمادها بمجلس الكلية  بتاريخ 

واعتمد مجلس  15/2/2112بياناتها مرة أخري دون تغيير المحتوي ولنفس السبب وتم أعتمادها بتاريخ 

(.1/5جلس الكلية ق)مرفق مالخطة اإلستراتيجية المقدمة من كلية األلسن 31/12/2112الجامعة بجلسة   

علي كل من البيئة الداخلية والخارجية قبل تصميم الخطة اإلستراتيجية وتم كلية اشتمل التحليل البيئي لل -

ودراسة وتحليل نقاط القوة  وكيفًا كمًا وخارجيًا ( داخليًاSWOTإجراء التحليل البيئي باستخدام أسلوب )

لفجوة واإلستراتيجية وأولويات معالجة تحقيق األهداف والضعف والفرص والتهديدات وانعكاساتها علي ا

وتم إعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالكلية )مرفق التحليل البيئي ق 

1/6.) 

بمشاركة اإلدارة العليا  كليةمختلف األطراف من داخل وخارج ال كليةفي إعداد التحليل البيئي لل شارك -

دير و نائب مدير وحدة ضمان الجودة ورؤساء  األقسام العلمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و م

ومعاونيهم والطالب والخريجين والمستفيد النهائي من الخريجين وخبراء في مجال التخطيط اإلستراتيجي 

 ( .1/6)مرفق التحليل البيئي ق   2112/ 7/11وتم أعتماد التحليل البيئي بمجلس الكلية 
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مثلين في مت كليةتم عرض التحليل البيئي ومناقشة نتائجه مع األطراف المختلفة داخل وخارج ال -

ئة اإلدارة العليا بالكلية ومدير ونائب مدير وحدة الجودة ورؤساء األقسام العلمية واإلدارية وأعضاء هي

ستراتيجي.التدريس ومعاونيهم والطالب وخبراء في مجال التخطيط اإل  

افة مجاالت عت الكلية عند وضع إستراتيجيتها بأن تكون مرتبطة بإستراتيجية الجامعة في كرا -

ق مجاالت الدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. )مرف و شئون التعليم والطالب

(1/7االرتباط بإستراتيجية الجامعة ق   

 2/0/0 الرؤية و الرسالة

عاتها في مجال رسالة تعكس شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها المجتمعية وتطلتوفر الكلية رؤية و -

ة.البحث اللغوي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والبيئة وترتبط رسالة الكلية برسالة الجامع  

 الرؤية:

ي مجاالت تسعى كلية األلسن للحصول علي اإلعتماد المؤسسي بهدف تحقيق التميز والريادة ف -

ن أجل جمة و اللغة واألدب و البحوث العلمية المتطورة لخدمة المجتمع واإلرتقاء بة ثقافيا مالتر

 المنافسة علي المستويات القومية واإلقليمية والدولية.

 الرسالة:

ريج طالب كلية األلسن مؤسسة تعليمية بحثية عريقة ترتكز علي منظومة علمية تعمل على تخ -

نبيتين. يتقن اللغة األم و لغتين أج  

الب لدراسة تهتم كلية األلسن بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية، وتصقل مهارات الط -

المجتمع و البيئة. والترجمة و اللغة و األدب لتلبية إحتياجات سوق العمل   

ات وآدابها تعد كوادر من المترجمين الفوريين والتحريريين والباحثين المتخصصين في اللغ -

ر البحث العلمي واإلسهام في الحفاظ علي تراث األمة ومعرفة اآلخر.لتطوي  

ية بعد أن شارك تم االعتماد علي التحليل البيئي عند صياغة الرؤية والرسالة ولذلك اتسمتا بالواقع - 

ر مشكل من في صياغتهما بشكل فعال مختلف األطراف من داخل وخارج الكلية حيث تم تشكيل فريق مصغ
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فق . )مراص بوضع الخطة اإلستراتيجية لصياغة الرؤية والرسالة باستخدام العصف الذهنيالفريق الخ

(1/0ق  نماذج من جلسات العصف الذهني  

ميع تم عرض ومناقشة الرؤية والرسالة مع مختلف األطراف داخل وخارج الكلية متمثلين في ج -

تفيد النهائي اونيهم والطالب والخريجين والمساألقسام العلمية و اإلدارية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومع

الخطة  من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس من كليات أخري .)مرفق استطالعات الرأي وإستبيانات في

علمية ( )مرفق عرض الرؤية والرسالة واألهداف علي األقسام ال1/2اإلستراتيجية في الرؤية و الرسالة ق 

(1/11واإلدارية بالكلية ق   

ائل دليل تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية وشملت هذه الوس - 

ية الرئيسي الكلية و اللوحات اإلعالنية داخل األقسام العلمية واإلدارية بالكلية وشاشة العرض في مدخل الكل

( )مرفق 1/11ق قع الكلية و أيضا علي موقع الكلية علي شبكة المعلومات الدولية )مرفق صورة من مو

(1/12ق دليل الكلية  

 2/0/0 األهداف اإلستراتيجية

-جامعة عين شمس: -األهداف اإلستراتيجية لكلية األلسن   

                                                                                             التنمية المستدامة لكلية األلسن . -1

                    ير البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا .تطو -2

                                                                                 رفع كفاءة العملية التعليمية .  -3

                                                                        متحانات .تطوير نظم وأساليب التقويم و اإل -4

تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واألداريين  -5

                                                                                                             والفنيين.

 رفع كفاءة العملية البحثية وربطها بتنمية المجتمع .  -6

األهداف  تم االعتماد علي التحليل البيئي عند صياغة األهداف اإلستراتيجية للكلية واتسمت - 

كلية.اإلستراتيجية للكلية بالواقعية بعد أن شارك في صياغتها مختلف األطراف من داخل و خارج ال  
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لين وقد تم عرض ومناقشة األهداف اإلستراتيجية مع مختلف األطراف داخل وخارج الكلية متمث - 

الخريجين  في جميع رؤساء األقسام العلمية و اإلدارية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب و

 كلية وأيضًاي دليل الوالمستفيد النهائي من الخريجين وأعضاء هيئة تدريس من كليات أخري وتم نشرها ف

    ألهدافعلي موقع الكلية علي شبكة المعلومات الدولية )مرفق استطالعات الرأي في الرؤية والرسالة وا

                                                                                                       ( 1/2ق 

(.1/11هداف علي األقسام العلمية واإلدارية بالكلية ق )مرفق عرض الرؤية والرسالة واأل  

 4/0/0 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية

ة كليتراتيجية للة و تغطي جميع األهداف اإلسكليتوجد خطة تنفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية لل - 

القته لية كل فيما يخصه في عحيث تم وضعها لتحقيق هذه األهداف وبمشاركة جميع إدارات وأقسام الك

ملحقا للخطة  باألهداف اإلستراتيجية وتم التكليف بوضع الخطة التنفيذية التي تحقق األهداف واعتبرت

رفق أسماء اإلستراتيجية وتم وضع الخطة التنفيذية شاملة المخرج واألنشطة الالزمة لتحقيق هذا الهدف. )م

(1/31المشاركين في إعداد الخطة التنفيذية ق   

تحقيق تتضمن الخطة التنفيذية األنشطة و المهام المطلوب تنفيذها والجدول الزمني الالزم لل - 

الخطة عند  والمسئول عن تنفيذ األنشطة ومؤشرات النجاح والتمويل المطلوب ومصدر التمويل وآلية تعديل

                                               .الحاجة وقد تمت ترجمة الخطة التنفيذية الي موازنة مالية تقديرية

(1/14)مرفق الموازنة المالية للخطة اإلستراتيجية ق   

توكيد الجودة )مرفق  يتم متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بواسطة لجنة تنفيذية مختصة بذلك تابعة لوحدة -  

(.1/51تقرير متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ق  
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 2/0 الوضع التنافسي للكلية

 0/2/0 السمات التنافسية للكلية و دورها في المجتمع

رزت رسالة أبرزت إستراتيجية الكلية بوضوح الكثير من نقاط القوة والسمات المميزة للمؤسسة، كما أب -

 الكلية بوضوح دورها في المجتمع المحيط.

 بعض السمات المميزة لكلية األلسن ) مرفق ق01/0(:

ن الكليات الجاذبة للطالب حيث يقبل الطالب علي االلتحاق والتحويل إليها سنويا من تعتبركلية األلسن م -

الكليات األخرى بينما تعتبر نسب التحويل الي خارج المؤسسة نادرة ويتزايد إقبال الطالب الوافدين 

د الطالب للدراسات العليا علي االلتحاق بالمؤسسة. )مرفق نسب التحويالت من وإلي المؤسسة وتزايد أعدا

 . (ليا خالل السنوات السابقةالوافدين للدراسات الع

 التميز الخاص ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وقدراتهم المهنية والتعليمية   وتميزهم في البحث العلمي . -

 .للغات مختلفةاأللسن هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي بها ستة عشر برنامجا  -

لكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تحتوي علي مكتبة تتضمن كتب ومراجع األلسن هي ا -

 .لست عشرة لغة مختلفةودوريات علمية 

األلسن هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تمنح دبلومي للترجمة الفورية والتحريرية لخمس   -

 عشرة  لغة.

هورية التي تمنح ماجستير الترجمة التحريرية لخمس عشرة  األلسن هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجم -

 لغة.

األلسن هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تمنح دكتوراه  في دراسات الترجمة  لخمس  -

 عشرة  لغة.
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األلسن هي الكلية األولي علي مستوي جمهورية مصر العربية التي تدرس اللغة الكورية والهوسا  -

 ة.والسواحلي

( مثال ذلك: أقسام اللغة اإليطالية Native speakersيقوم بالتدريس في بعض األقسام أساتذة أجانب ) -

واألسبانية واأللمانية والصينية والتركية والفارسية واليابانية والكورية والبرتغالية )لغة ثانية(.  كما يضم 

ن األساتذة األجانب. وال تكتفي األلسن بذلك بل قسم اللغة اليابانية و اللغة الكورية  هيئة تدريس كاملة م

 تحرص علي سفر كل معيدي  قسم اللغة اليابانية إلي اليابان إلعداد رسائل الماجستير والدكتوراه.

تمنح الكلية درجة ليسانس األلسن في لغتين ، لغة أجنبية أولي وثانية تتيح للخريج فرص عمل مختلفة ،  -

 غة أم وأساسية إلتقان الترجمة.إلي جانب اللغة العربية كل

يقبل الطلبة علي اإللتحاق بالكلية لسمعتها األكاديمية المتميزة التي حققتها منذ إنشائها علي الصعيد المحلي  -

طالب  7215واإلقليمي والعالمي والدليل علي ذلك زيادة أعداد الطالب خالل الخمس سنوات الماضية من 

 .2112/2113الب في عام ط  11106إلي  2115/2116في عام 

يوجد بالكلية قنوات النشر العلمي تتمثل في الدوريات العلمية المتميزة والمحكمة ذات الترقيم الدولي :   -

)فيلولوجي وصحيفة األلسن(  بنسختيها الورقية واإللكترونية وكذلك تنظم الكلية  المؤتمرات والندوات 

يئة التدريس  لحضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية العلمية  ، فضال عن دعم الباحثين واعضاء ه

 والخارجية و ذلك بترشيحهم عن طريق الجامعة.

لكلية األلسن دورا هاما في دعم مسيرة المشاركة العلمية  المحلية و الدولية لتنمية قدرات الطالب اللغوية  -

معات العربية نرفق صور من في جامعة عين شمس  و في جامعات جمهورية مصر العربية  و الجا

 ( 1/17 ق قمرف إعارات أعضاء هيئة التدريس في الداخل و الخارج)

 (1/10 ق تعقد الكلية امتحان المستشارين و الملحقين اإلعالميين  بالهيئة العامة لإلستعالمات )مرفق -

 الترجمة القانونية إلدارة الكسب غير المشروع. -
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عم مسيرة التنمية والمشاركة بكل ما تملكة من قدرات بشرية وتقنية وخبرات لكلية األلسن دورا هاما في د -

مختلفة وذلك من خالل إسهامات وحدتها ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبما تقدمة من 

 خدمات في مجاالت ثقل المهارات اللغوية والترجمة.

لمعتمدة الدراسات العليا في األقسام  العلمية و لمرحلة سوف تبدأ في الكلية الدراسة بنظام الساعات ا -

و تسهم بذلك الكلية   2113/2114الليسانس في قسمي اللغة الفرنسية و اللغة األنجليزية فقط مع بداية العام 

 (1/12في تخريج دفعات من الطلبة متميزة في اللغات التي تعلمتها   )مرفق هذه البرامج ق 

لي دعم التعاون الثقافي والعلمي مع المؤسسات الثقافية المختلفة بعقد الكثير من تعمل كلية األلسن ع -

( إتفاقية مفعلة 42البروتوكوالت وإتفاقيات التعاون بين الكلية والعديد من الجهات األجنبية بلغت عدد )

 (1/21) مرفق ق  :وهي

                    توسكبا "اليابان".تفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية األلسن وجامعة ا -1

                                  اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة ميونجي بجمهورية كوريا. -2

اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة ميونجي طوكيو للدراسات األجنبية وهي خاصة بتبادل  -3

                                                                                                            الطالب.

اتفاقية تعاون وتبادل علمي أكاديمي مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة نابولي للدراسات "الدراسات  -4

                                                                                                           الشرقية".

اتفاقية في إطار التعاون في مجاالت البحث والتعليم و برامج التدريب بين جامعة عين شمس وجامعة  -5

                                                                                                               هافانا.

                                           ية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة غرناطة )اسبانيا(.اتفاق -6

                                      اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة التكنولوجيا )التقنية( أذربيجان. -7

                                               نمسا.اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة جراتس بال -0

                                             اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هانوفر بألمانيا. -2

                                   اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومعهد الند سباشن باخوم بألمانيا. -11

                                        اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هامبورج بألمانيا. -11

                                           اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا االتحادية. -12

                                جامعة فوبرتال بألمانيا.برنامج ماجستير مشترك بين جامعة عين شمس و -13

                                . 11سود  –اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجامعة باريس  -14

                      )ليون( فرنسا. 2اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجامعة ليون لوميار  -15
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                       ة تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس وجامعة اللغات والثقافة ببكين "الصين".اتفاقي -16

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ماكجيل بكندا اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في  -17

31/11/1222.                                                                                                  

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة انديانا بالواليات المتحدة اعتمد أ.د/رئيس الجامعة في  -10

                                                                             .1226وحددت في عام  24/2/23

ين شمس وجامعة توليدو بوالية أوهايو بالواليات المتحدة اعتمد ا.د/رئيس تفاقية تعاون بين جامعة عا -12

                                                                                                  .3/6/26الجامعة 

متحدة اعتمد ا.د/ رئيس تفاقية تعاون بين جامعة عين شمس )كلية األلسن( وجامعة تكساس بالواليات الا -21

                                                                                          .11/5/20الجامعة في 

تفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كونيكتكت مستورى بالواليات المتحدة و اعتمد ا.د/ رئيس ا -21

                                                                                          .11/5/20الجامعة في 

               .22تفاقية ثقافية موقعة بين جامعة عين شمس وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة و واردة للكلية عام ا -22

                                     المتحدة. مسودة اتفاقية ثقافية مع جامعة والية نيويورك بافلو بالواليات  -23

تفاقية التعاون التعليمي والعلمي مع جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية وافق السيد ا.د ا -24

                                                                               .22/4/2111رئيس الجامعة في 

بجامعة بريرى فيو تكساس بالواليات المتحدة  exceedموافقة على مذكرة تفاهم بين مركز ال -25

                                                      .12/11/2115األمريكية اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في 

يكية اعتمد ا.د/ رئيس اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمر -26

                                                                                          .4/4/2116الجامعة في 

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كونستيت جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية واردة  -27

                                              .21/0/2110س الجامعة في اعتمد ا.د/ رئي 2110للكلية في عام 

بنسلفانيا بالواليات المتحدة  -فيالدلفيا  –اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة درمكسيل  -20

                                                           .21/0/2110األمريكية اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في 

                                    اتفاقية بين جامعة "السبينزا" في ايطاليا و جامعة عين شمس في مصر. -22

ذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ومعهد الدراسة بالخارج بجامعة بتلر بالواليات المتحدة األمريكية م -31

                                                                          .2/2/2112اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في 

  .12/12/2112اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة مونتريال اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في  -31

   .12/12/2112اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومدرسة ايكول بوليتكيكمونتريال كندا اعتمدت  -32

    المملكة المتحدة. 13/1/2111فاقية تعاون بين جامعة جرينتش اعتمدت ا.د/ رئيس الجامعة في ات - 33
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مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية األلسن وجامعة شارل بدولة التشيك ممثلة في كلية  -34

                                                                                                      .2111اآلداب 

                               .2111لشبونة وجامعة عين شمس  -إتفاقية تفاهم مبدئية بين معهد كامويش -35

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وبين الجامعات المختصة بالترجمة والمنظمات الدولية في الفترة  -36

                                                                               .2111ر/بين شهري سبتمبر ونوفمب

                         .11/2111اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس واإلتحاد اإلفريقي جامعة بويا  -37

                         .1/12/2111إتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ماتي بيال سلوفاكيا  -30

                                      .15/3/2112برنامج اراسموس مندس بتمويل من اإلتحاد األوربي  -32

إتفاقية تعاون بين الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وجامعة عين شمس أعتماد رئيس الجامعة  -41

22/3/2112.                                                                                                       

عقد بروتوكول تعاون مع جامعة ارتوا بفرنسا والمعهد الفرنسي بمصر تمهيد العقد اتفاقية تعاون  -41

لحصول طالب الدراسات العليا علي درجة الماجستير األوروبي والدكتوراة المعادلة للنظام األوروبي 

0/7/2112.                                                                                                         

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس  كلية األلسن واألدب عبر الحدود ومعهد مركيتور لإلعالم واللغات  -42

                                                            .21/6/2112جامعة ويلز بالمملكة المتحدة  -الثقافية 

 .2113تفاقية الثقافية بين كلية األلسن جامعة عين شمس و جامعة تسكوبا باليابان اإل تجديد -43

 

 قائمة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز   

لى جوائز عالمية وجوائز الدولة تضم كلية األلسن نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق حصولهم ع -

وجوائز جامعة عين شمس التقديرية وللبحوث الممتازة، ومرفق صورة من قائمة الحاصلين علي هذه 

 (.1/21 قالجوائز  ) مرفق 

 حصول كال من: 

أ.د/ كرمة سامى على جائزة مؤسسة عبدالحميد شومان األردنية للباحثين العرب الشبان فى مجال العلوم  -

 .2111نية اإلنسا

 .2111أ.د/ سيد محمد سيد قطب على جائزة البحوث الممتازة لعام  -

 .2111أ.د/ رمسيس عوض جائزة جامعة عين شمس التقديرية لعام  -
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 .2112أ.د/ محمد عبد الرحمن شعيب على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2112م أ.د/ عبد المعطي صالح على جائزة جامعة عين شمس التقديرية لعا -

 .2113أ.د/ عوني عبد الرؤوف على جائزة اتحاد كتاب مصر في مجال دراسات االستشراق  -

 .2113أ.د/ كاميليا صبحي علي جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2113أ.د/ جالل أبو زيد هليل على جائزة البحوث الممتازة لعام  -

 .2114ديرية في مجال األدب أ.د/ محمد عبد الرحمن شعيب علي جائزة عين شمس التق -

تكريم بمنح لقب " فارس نجمة التضامن اإليطالية " لكاًل من: أ.د/محمد سعيد سالم الباجوري ، أ.د/سوزان  -

 بديع أسكندر، أ.د/ محب سعد إبراهيم، اسم المرحوم أ.د/ سالمة محمد محمد سليمان.

 .2114تازة لعام أ.د/ إبراهيم عبد المنعم إبراهيم على جائزة البحوث المم -

، ووسام ضابط من الحكومة  2115جائزة عين شمس التقديرية لعام  )متوفي( .د/ أمين سامى واصفأ -

 .2116الفرنسية عام 

 .2115أ.د/ علي أبو الفتوح علي جائزة الجامعة التقديرية في مجال اآلداب  -

و تم تكريمه من قبل الجامعة بتاريخ  2115أ.د/ سالمان سليم سالمان على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2117مارس  25و  2115مارس  22

 .2115أ.د/ علوية الحكيم على جائزة البحوث الممتازة لعام  -

 .2115أ.د/ مجدي مصطفى أمين على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2115أ.د/ محمد الصغير أحمد تمساح على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2116في اآلداب والفنون لعام  سالمان سليم سالمان على جائزة عين شمس التقديرية.د/ أ -

 .2116أ.د/ محب سعد إبراهيم على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2116أ.د/ منى أحمد حامد على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2116أ.د/ آسيا أحمد يوسف على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2110/2112د/ إبراهيم عبد المنعم إبراهيم علي جائزة مؤسسة سلطان بن عويس الثقافية لعام  -
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 .2112أ.د/ محمد سعيد سالم الباجوري على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2112من الحكومة الفرنسية في أ.د/ منار رشدي على وسام فارس  -

، وجامعة عين شمس التقديرية لعام في األدب المقارن أ.د/ مكارم الغمري علي جائزة الملك فيصل -

2112. 

المركز الثالث علي مستوي الجهاز اإلداري للدولة  -أ.د/ ليلي جالل رزق علي جائزة المدير المتميز -

والمركز األول علي مستوي وزارة الثقافة وذلك لعملها مشرفا عاما علي دار الكتب المصرية بباب 

 .2112الخلق

هر محمد الجوهري أستاذ بقسم اللغة األلمانية علي وسام الشرف النمساوي للعلوم والفنون من أ.د/ با -

 .14/2/2112الدرجة األولي بتاريخ 

أ.د/ محمد سعيد سالم الباجوري األستاذ غير المتفرغ بقسم اللغة اإليطالية علي جائزة الفنون واآلداب  -

2111. 

عيم إبراهيم، أ.د/ أستر وليم بولص،أ.د/ جان إبراهيم بدوي ، أ.د/ أ.د/ نهلة غريب محمود، أ.د/ نينيت ن -

حسن رجب حسن، أ.د/ سمية محمد مصطفي، أ.د/ مني فؤاد حسن، أ.د/ أميمة غانم زيدان، ا.د/ آمال كمال 

عبد العزيز، أ.د/ وحيد السعيد عبد الحميد، أ.د/ إسراء عبد السيد حسن، أ.د/ حسين إبراهيم موسي علي 

مساهمة البارزة والتميز في مجال تعليم اللغة الصينية المقدمة من المكتب الوطني لتعليم اللغة جائزة ال

 .2111الصينية بالصين

 .2111/2111ي وسام فارس من فرنسا أ.د/ كاميليا صبحي عل -

في أمين، أ.د/ نينيت نعيم إبراهيم ، ا.د/ أميمة غانم زيدان، أ.د/ وحيد السعيد عبد الحميد، ا.د/ مجدي مصط -

د/ محسن سيد فرجاني علي شهادة تقدير من الهيئة الصينية العامة للكتاب للجهود المبذولة في مجال أعمال 

 .2111الترجمة ونشر األعمال األدبية الصينية والعربية

 .12/2111أ.د/ كاميليا صبحي علي جائزة التميز النسائي من فرنسا  -

 .2112ى جائزة الفنون من الطبقة األولى عام أ.د/ ناهد عبد المحسن محمد السيد عل -
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 أحمد صديق الواحى علي مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة. /أ.د -

 .2112يونيو 25أ.د/ سهيمة سليم صالح علي جائزة النشر الدولي  -

 .2112أ.د/ عبد القادر عطية أبو العينين علي جائزة عين شمس التقديرية في اآلداب والفنون -

 .2112د/ محمد عبد الحميد سالم علي جائزة عين شمس التقديرية في اآلداب والفنونأ. -

أ.د/ ريهام محمود محمد الخميسي علي مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة والثامنة للبحوث المقدمة من  -

 سيادتها وهي:

1 .L’identité visuelle d’un homme politique 

2.Comment dire le silence? Etude du silence chez deux auteurs 

contemporains. 

3. Le roman d`un spahi: un racialisme de`guise` en exotisme? 

4.  L`injure en littérature française:un jeu langagier à enjeux spécifiques 
 

ة والثامنة للبحوث المقدمة من أ.د/ رشا محمود محمد الخميسي علي مكافأة النشر الدولي للدفعة السابع -

 سيادتها وهي:

1.La grammaire:quelques perspective pédagogiques 

2 .Les points De……Suspension:Tour D’Horizon 

3 .Les titres de presse: entre jeux linguistiques et enjeux politiques 

4 .L’étude de la pratique citationnelle dans la presse française et arabe à la 

lumière d`une linguistique comparative. 
 

أ.د/ محمد أبو العطا عبد الرؤوف على وسام االستحقاق بدرجة فارس من الملك خوان كارلوس ديسمبر  -

2112. 

 .2113نين فهمي على جائزة المركز القومي للترجمة للمترجم الشاب في دورتها األولى مارس اد/ حس -
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د/ دينا محمد عبدة حصلت علي الميدالية الذهبية للشيخ محمد عياد الطنطاوي في مؤتمر العالقات  -

 .2113سبتمبر  12-10المصرية الروسية الذي انعقد بدار الكتب والوثائق القومية بمصر يومي 

 نقاط القوة:* 

 ،في مجاالت شئون الطالبللكلية خطة إستراتيجية موثقة ومعتمدة ومرتبطة بإستراتيجية الجامعة  -

                                          وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ،والدراسات العليا والبحث العلمي

                                               تم استخدام التحليل البيئي في تصميم الخطة اإلستراتيجية للكلية. -

                                                  البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي. تم تغطية كل من -

                                                 شارك في التحليل البيئي مختلف األطراف من داخل وخارج الكلية. -

                                                   ات.تم إعداد مصفوفة لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديد -

                                                توجد للكلية رؤية و رسالة وأهداف إستراتيجية معتمدة وموثقة. -

 -يوجد للكية خطة تنفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية وتحدد الخطة بوضوح: األهداف المطلوب تحقيقها  -

                             مصدر التمويل. -التمويل المطلوب -مؤشرات النجاح  -الجدول الزمني  -المسئول عن التنفيذ 

تم إعداد سياسات للكلية في كافة المجاالت التي تشمل شئون الطالب و الدراسات العليا والبحث العلمي  -

                                                                                وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

                                          أبرزت إستراتيجية الكلية كثير من نقاط القوة والسمات المميزة للكلية. -

وي الحكومي أو الكلية لها وضع تنافسي مقارنة بالكليات المناظرة داخل مصر وخارجها سواء علي المست -

الخاص حيث تسعي الكلية للوصول الي االعتماد الداخلي ثم الخارجي وذلك من خالل تطبيق نظم توكيد 

                                                                                                  الجودة داخل الكلية.

                                     ستراتيجية إلي موازنة مالية تقديرية مفصلة.تم ترجمة الخطة التنفيذية للخطة اإل -

                     يتم متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بواسطة لجنة تنفيذية مختصة بذلك تابعة لوحدة ضمان الجودة.  -

 .تم ادراج التدريب الميداني كمادة اساسية في الئحة الكلية -
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****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 :ضعفقاط الن* 

                                       تعتمد الكلية على وحدة رفاعة لإلسهام في تمويل مشروعاتها المختلفة.  -

                                                                           أعداد الطالب كبيرة في بعض األقسام. -

                                                  ين بالمعامل و العاملين بالمكتبة.هناك عجز في الفنيين المؤهل -

ال توجد احصائية بأعداد المترددين علي المكتبة من الطالب و أعضاء هيئة التدريس. -  

 :* مقترحات التحسين

ية للكلية.                            العمل على  زيادة جذب الطلبة الوافدين للدراسة بالكلية لزيادة الموارد الماد -

عقد اتفاقيات تعاون مع الكليات األجنبية للنهوض بالمستوى العلمي و المادي للكلية.                              -

            محاولة خفض أعداد  الطالب.                                                                                   -

سد العجز في الفنيين المؤهلين بالمعامل و العاملين بالمكتبة.                                                            -

عمل إحصائية سنوية بأعداد المترددين على المكتبة و قياس نسبة الطالب و أعضاء هيئة التدريس و  -

ميا.                                                                                            الهيئة المعاونة و معرفة المتوسط يو

 تصميم استبيان للمكتبة و المعامل لقياس رضا المستفيدين. -
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(2) 

 الهيكل التنظيمي
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 الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة 2/0

وتم تحديثه مرتين  4/11/2111محدث ومعلن ومعتمد من مجلس الكلية بتاريخ للكلية هيكل تنظيمي  -

 6/6/2112األولى: بناءا على طلب زيارات الدعم الفني لمشروع التطوير وبموافقة مجلس الكلية بتاريخ 

رة الهيكل + موافقة مجلس الكلية ( والثانية بناءا على توجيهات فريق زيارة المحاكاة فى الفت 2/1)مرفق ق 

. والهيكل التنظيمي مالئم لحجم 15/5/2113وبموافقة مجلس الكلية بتاريخ  21/11/2112، 12، 10

الهيكل التنظيمي +  2/2وطبيعة نشاط المؤسسة، ويتكون من الجهاز األكاديمي والجهاز اإلداري )مرفق ق 

 موافقة مجلس الكلية(.
 

 04وقانون  1272لسنة  42ظيم الجامعات رقم تعتمد الكلية فى عالقات السلطة عل ما ورد بقانون تن -

بما يسمح بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين  1272لسنة  47وقانون العاملين رقم  2112لسنة 

 مستوياته ووحداته.
  

تم نشر وإعالن الهيكل التنظيمى من خالل وسائل مختلفة داخل الكلية وشملت هذه الوسائل اللوحات  -

 لكلية واألقسام العلمية.اإلعالنية داخل ا
 

يتضمن الهيكل التنظيمى كافة اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم خدمات الدعم للعملية التعليمية والدراسات  -

 العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع.
 

هيكل يوجد تحديد دقيق للمسئوليات والواجبات سواء للقيادات األكاديمية أو اإلدارية بالمؤسسة وفقا لل -

 التنظيمى.
 

يتوافر لدى الكلية توصيف وظيفي شامل ومعلن لكافة الوظائف األكاديمية وأيضا الوظائف اإلدارية  -

 متضمنا تحديدا للمهام الوظيفية القيادية واألكاديمية واإلدارية مدرجة ضمن كتيب الهيكل التنظيمي المعتمد.

والندب للوظائف المختلفة للكلية طبقا لقانون العاملين يتم استخدام التوصيف الوظيفي فى التعيين والنقل  -

 .1272لسنة  47رقم 
       

 تضمن الهيكل معايير اختيار القيادات اإلدارية. -
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يوجد بالمؤسسة عدة وحدات مدرجة ضمن كتيب الهيكل التنظيمي موضح به أيضا معايير وآليات اختيار 

 مديرى تلك الوحدات مثل:

ملف الوحدة ( ولها هيكل تنظيمي، موثق ومعتمد من  2/3زمات والكوارث )مرفق ق وحدة إدارة األ -

مجلس الكلية وتتبع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم تحديد دور ومسئوليات الوحدة وتم 

يب وضع خطة معتمدة لوحدة إدارة األزمات والكوارث وتشمل كافة أنشطة الوحدة، وتم وضع خطة التدر

الخاصة بالوحدة وعقد العديد من االجتماعات بمشاركة إستشارى فى إدارة األزمات والكوارث لتدريب 

 القائمين عليها لوضع آليات وسيناريوهات لكيفية مواجهة األزمات.
 

وحدة ذات طابع خاص هى )وحدة رفاعة لتنمية المعلومات اللغوية والترجمة( ولها مجلس إدارة موثق  -

السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة وتتبع أيضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ومعتمد من 

تقرير عن أنشطة الوحدة عن عام  2/5( )مرفق ق موافقة رئيس الجامعة 2/4البيئة )مرفق ق 

2112/2113 .) 

إداري من السيد وللوحدة  قسم يختص بشئون المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وعين له رئيسا بأمر 

أمر إدارى من عميد الكلية( ونشأ هذا القسم طبقا لكتاب اإلدارة  6/ 2األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  )مرفق 

 (2/7إدارة ترتيب الوظائف )مرفق ق  -العامة لتنظيم واإلدارة 

 2/0يئة )مرفق ق وحدة تكنولوجيا المعلومات وهى وحدة تتبع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية الب -

ولها  2112/2111تقرير عن نشاط الوحدة(  ولها هيكل تنظيمي موثق ومعتمد من مجلس الكلية منذ عام 

 رؤية ورسالة وأهداف تسعى لتحقيقها من أجل تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى بالكلية. 
 

( تتبع 2112/2113زاتها لعام ملف الوحدة + تقرير عن إنجا 2/2وحدة متابعة الخريجين )مرفق ق  -

ولم  2111/2111وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكانت مدرجة فى الهيكل التنظيمي لعام 

 . 2111/2112تكن مفعلة ولكنها مارست نشاطها الفعلى خالل العام الجامعى 
 

الوحدة عن عام  كتب الوحدة + تقرير عن إنجازات 2/11وحدة اإلرشاد الطالبى )مرفق ق  -

( وتتبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتم استحداثها فى إطار تطوير مشروع التطوير 2112/2113

ولكن الوحدة  7/4/2111بعد أن اعتمد مجلس الكلية نظام اإلرشاد الطالبى فى  CIQAPوالتأهيل لالعتماد 

 .2111/2112بدأت نشاطها الفعلي خالل العام الجامعى 
 

(  وتتبع وكيل 2112/2113ملف الوحدة + تقرير أنجاز المهام  2/11)مرفق ق دة التعليم االلكتروني وح -

الكلية لشئون التعليم والطالب وتم استحداثها أيضا فى إطار مشروع التطوير المستمر والتأهيل العتماد 

CIQAP  2111/2112وقامت بممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها خالل العام الجامعى.    
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تقرير إنجاز المهام( وهى وحدة تتبع وحدة ضمان الجودة بالكلية  + 2/12وحدة التدريب )مرفق ق  -

 .2112/2113 – 2111/2112ومارست نشاطها بقوة وبجد خالل العام الجامعى 

 

 وحدة ضمان الجودة  2/0/2

 (  2/13توجد بالمؤسسة وحدة لضمان الجودة )مرفق ملف الوحدة  ق  -

 ل تنظيمى وموثق للوحدة ولها مجلس إدارة يساعدها على القيام بدورها بكفاءة وفاعلية له.يوجد هيك -

توجد الئحة إدارية ومالية معتمدة لوحدة ضمان الجودة وهناك تحديد دقيق وواضح ومعتمد لسلطات  -

لوحدة على ومسئوليات وحدة ضمان الجودة بالكلية ويوجد تشكيل مجلس إدارة للوحدة معتمد وموثق يساعد ا

 القيام بدورها وأداء مهامها بكفاءة وبفاعلية.

 تتبع وحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنظيمى أ.د/ عميد الكلية ويوجد مدير للوحدة ونائب .  -

ويوجد عالقة واضحة بين وحدة ضمان الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة وتخضع الوحدة لإلشراف  -

مراجعة الخطط من مركز ضمان الجودة بالجامعة دوريا لضمان تواؤمها مع عليها والمتابعة المستمرة و

 أهداف الجامعة. 

تشارك الوحدة متمثلة فى مدير الوحدة ونائب المدير فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة بصفة  -

 منتظمة فى مجلس الكلية شهريا.

مان الجودة على سبيل المثال ال الحصر تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها الخاصة بض -

اجتماعات مع مستشارين وخبراء فى مجال  -)اجتماعات مع إدارة الكلية وجميع العاملين بالكلية والطالب 

تدريب لجميع العاملين بالكلية  -تغذية راجعة  -اجتماعات مع مراجعين خارجيين  -استبيانات  -الجودة 

 ات الخاصة بوحدة ضمان الجودة فى لوحات الكلية وعلى موقع الكلية(.نشر المعلوم -والطالب والخريجين 

  
 



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 55

 

                                                                                                               نقاط القوة:* 
والثانى بتاريخ  6/6/2112يوجد هيكل تنظيمى محدث مرتين ومعتمد التحديث األول بتاريخ  -

                                                                                            ومالئم للمؤسسة. 15/5/2113
                                                                توجد الئحة إدارية ومالية معتمدة لوحدة ضمان الجودة. -
الهيكل التنظيمى معايير اختيار مديرى جميع الوحدات الموجودة بالكلية مثل وحدة ضمان الجودة  يتضمن -

                                                      .  ، وحدة تكنولوجيا المعلومات، وحدة اإلرشاد  الطالبى ..... الخ
ة أو التنفيذية بالمؤسسة بوضوح وفقا للهيكل يوجد تحديد دقيق للمسئوليات سواء للقيادات األكاديمي -

                                                                                                                     التنظيمى.
مات ووحدة إدارة األز -يوجد بالمؤسسة وحدات مثل )وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية  -

 -وحدة تكنولوجيا المعلومات( وتم استحداث وتفعيل عدة وحدات مثل ) وحدة اإلرشاد الطالبى  -والكوارث 
وحدة التدريب( وجميعها أيضا لها هياكل تنظيمية موثقة ومعتمدة وتم تحديد دور  -وحدة التعليم االلكترونى

                                           لمنوطة بها.كل وحدة على حدة وتم تفعيل أنشطتها وأنجزت العديد من المهام ا
تم استحداث قسم لشئون المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتم تعيين رئيسا له بأمر إداري تفعيال  -

                                                             لكتاب اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة، إدارة ترتيب الوظائف.
 04تم تعديل صيغ تعيين عميد الكلية ورؤساء األقسام من قبل رئيس الجامعة بعد انتخابهم تطبيقا للقانون  -

                                                                                                              .2112لسنة 
                لجميع وظائف المؤسسة األكاديمية واإلدارية وتم إصدار كتيب بذلك. تم وضع توصيف وظيفى شامل -
                                    .يتم استخدام التوصيف الوظيفى فى التعيين والنقل والندب للوظائف المختلفة بالكلية -
                                                                  يتضمن الهيكل التنظيمى معايير اختيار القيادات اإلدارية. -
توجد بالمؤسسة وحدة لضمان الجودة ولها هيكل تنظيمى معتمد وموثق. ولها أيضا الئحة إدارية معتمدة.  -

وتتبع وحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنظيمى أ.د/ عميد الكلية ويوجد عالقة واضحة وتعاون مستمر بين 
ان الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة . وتخضع الوحدة لألشراف عليها والمتابعة المستمرة وحدة ضم

من مركز ضمان الجودة بالجامعة. تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة بصفة 
 الجودة.منتظمة فى مجلس الكلية شهريا وتستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها الخاصة بتوكيد 

                                                                                                       :ضعفنقاط ال* 
يتضمن الهيكل التنظيمى وحدة األمن التابعة لمدير عام الكلية على الرغم من عدم وجود وظيفة )رئيس  -

         .التنظيمي بالجامعة مع االحتفاظ بالموافقة فى ملفاتهم وكيل وحدة األمن( بالهيكل -وحدة األمن 
                                                                                         أمر إداري لوحدة األمن(      2/14ق )مرفق 

ة خاصة أنها هى المسئولة عن وحدة الدفاع المدنى تحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيق األهداف المرجو -
                                                                              تنفيذ خطط وحدة إدارة األزمات والكوارث.

 وحدة الصحة والسالمة المهنية تحتاج إلى مزيد من التفعيل ودعمها ماديًا وبشريًا.                        -
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ىميالهيكل التنظ  

مجلس الكلية     

             
 

 

 

وحدة ضمان 

 الجودة

وحدة رفاعة للبحوث 

وتنمية المعلومات 

 اللغوية والترجمة

ات وكيل الكلية للدراس

 العليا والبحوث

 

 وكيل الكلية لشئون

 خدمة المجتمع وتنمية

 البيئة

ون وكيل الكلية لشئ

 أمين الكلية التعليم والطالب

إدارة  وحدة

األزمات 

 والكوارث

وحدة الدفاع 

 المدني

وحدة الصحة 

والسالمة 

 المهنية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وحدة متابعة 

 الخريجين

 المركز الطبى

وحدة التعليم 

 االلكترونى

وحدة اإلرشاد 

 الطالبى

 إدارة العالقات العامة 

أمانة مجلس الكليةإدارة   

 إدارة المشتريات والمخازن

ة إدارة الحسابات والمراجع

 والخزينة

 إدارة الشئون اإلدارية 

 إدارة شئون التعليم  والطالب

قسم شئون  قسم التسجيل

الدراسة 

 واالمتحانات

 الوافدين

 الطالبإدارة رعاية 

 الخريجينإدارة شئون 

إدارة الدراسات العليا وتدريب 

 المعيدين

إدارة العالقات الثقافية 

 والبحوث

 لغوية إدارة المعامل ال

 إدارة المكتبات

 المطبعة

 الصيانة

 وحدة األمن

 وحدة الدفاع المدنى

 وحدة الصحة والسالمة المهنية

رئيس 

 قسم

اللغة 

 العربية

 رئيس قسم

غة الل

 نجليزيةاإل

رئيس 

 قسم

اللغة 

 الفرنسية

 رئيس قسم

اللغة 

 يطاليةاإل

 رئيس قسم

اللغة 

 سبانيةاأل

 رئيس قسم

اللغة 

 االلمانية

 رئيس قسم

اللغات 

 فيةالسال

رئيس قسم 

اللغات الشرقية 

 سالميةاإل

 رئيس قسم

اللغات 

 السامية

 رئيس قسم

اللغات 

 االفريقية

 رئيس قسم

اللغة 

 صينيةال

 رئيس قسم

اللغة 

 اليابانية

رئيس 

 قسم

اللغة 

 الكورية
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(2) 

 القيادة والحوكمة
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 اختيار القيادات األكاديمية 2/0

 معايير اإلختيار 

وفقاا أللياات محاددة و موثقاة إلختياار القياادات الجامعياة و         يتم اختيار القيادات و تعيينهاا فاى كلياة األلسان     -

الخاصة بالمرحلة اإلنتقالية لحين صدور تشريع جديد  و الواردة مان وزارة التعلايم العاالى و البحاث العلماى      

شاروط و إجاراءات إنتخاباات القياادات     و وفقا لقرار المجلاس األعلاى للجامعاات الخااص ب     2111فى سبتمبر

( 04لك بعاد اإلطاالع علاى القاانون رقام )     ذو  26/7/2112( بتاريخ 575الجامعية المنعقد فى الجلسة رقم )

( لساانة 42و الخاااص بتعااديل بعااض أحكااام قااانون تنظاايم الجامعااات الصااادرة بالقااانون رقاام )      2112لساانة 

 (3/1)مرفق قلمعاييراإلسترشادية األتية:.تتضمن أليات اختيار القيادات الجامعية ا1272

 دارية : الكفاءة القيادية واإل أواًل

 تقاس هذه الكفاءة من حيث مدى توافر كل من العناصر التالية:

 القدرة على وضع رؤية شاملة وتحديد أهداف وبرامج تنفيذية لمشروعات تطوير. -1

ن كافااة األطااراف ) القيااادات وأعضاااء هيئااة  صاافات قياديااة تساااعد علااى تهيئااة مناااا يسااوده التعاااون بااي    -2

 التدريس والطالب والعاملين(.

 مهارة التخطيط االستراتيجي والقدرة على ادارة التطوير الديناميكي. -3

 القدرة على مواجهة األزمات وادارتها. -4

 القدرة على التواصل المجتمعي في الداخل والخارج. -5

 اللكترونية الحديثة، ومهارات االتصال الفعال.القدرة على التعامل مع الوسائط ا -6

 القدرة على جذب مصادر تمويل متنوعة لتنمية الموارد الذاتية. -7

 االلمام بالجوانب المالية والقانونية الالزمة إلدارة الشأن الجامعي. -0

في الشئون  تقلد مناصب قيادية أكاديمية، أو أي مناصب قيادية اخرى، وحضور دورات تدريبية وندوات -2

 االدارية واألكاديمية.
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 المشاركة الفاعلة في المجالس واللجان العلمية واالدارية على مستوى القسم والكلية والجامعة. -11

 المشاركة في تنفيذ انشطة ثقافية وعلمية واجتماعية ورياضية للطالب والمجتمع. -11

 ثانيا النشاط العلمي والبحثي:

 دى توافر كل من العناصر التالية:تقاس هذه الكفاءة من حيث م

 السمعة والمكانة العلمية في األوساط األكاديمية والمجتمعية. -1

 احترام القيم والتقاليد الجامعية والعالقات الطيبة داخل الوسط الجامعي. -2

متابعة البحث العلمي بنشر أبحاث واإلشراف على رسائل علمية والمشاركة في المشروعات البحثية  -3

 مشروعات التطوير.و

المشاركة في تطوير وتقويم المناهج الدراسية وتطويعها لمسايرة النظم العالمية فى التعليم والتعلم للوفاء  -4

 بمتطلبات سوق العمل.

 المشاركة في أنشطة ومشروعات دولية. -5

 المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية المحلية واألقليمية والدولية. -6

 التدريسية والتفاعل مع الطالب. الخبرة -7

 الجوائز ومظاهر التقدير العلمي وعضوية الجمعيات العلمية المحلية والعالمية. -0

 عضوية الجمعيات العلمية المحلية والعالمية. -2

( 2111ه المعاييرفى جميع األقسام العلمية و عرضها على جميع أعضاء هيئة التدريس )ذو قد تم إعالن ه -

 (3/1)مرفق ق( 2113راجها مع ّالية اإلختيار فى الهيكل التنظيمى للكلية  )لك إدذو ك

على نظام ديمقراطى يقوم على اإلنتخاب الحر  الكلية فى عميدالختيار رؤساء األقسام أو إعملية  تتم -

لجنة منتخبة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم حق التصويت من غير  المباشر من خالل 

ين، ويضاف لعضوية اللجنة عضو هيئة تدريس بإحدى كليات الحقوق، بحيث يتم اختياره بمعرفة المرشح

 .(3/2)مرفق ق مجلس الجامعة
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تنظر اللجنة المنتخبة في التظلمات والطعون وتقوم بتنظيم سير العملية االنتخابية من حيث تسجيل وحفظ  -

 ذات الصلة. كشوف التوقيع وبطاقات التصويت وغير ذلك من اإلجراءات

من  %11يخصص صندوق منفصل للهيئة المعاونة وذلك لحصر أصواتهم ومن ثم حساب نسبة  -

 األصوات الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس. 

 اختيار عميد الكلية : -أ

الحر المباشر وفقا ألليات إختيار القيادات الجامعية الخاصة بالمرحلة  يتم االختيار عن طريق االنتخاب -

 2111لية لحين صدور تشريع جديد و المقدمة من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى فى سبتمبر اإلنتقا

(. 3/3ق ها و الجدول الزمنى )مرفقذحيث يتم اإلعالن عن النظام الجديد إلختيار القيادات و أليات تنفي

كلية )بحيث ال تتجاوز نسبة نتخابية جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باليشارك في العملية اإل

 من األصوات الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس(. %11أصوات أعضاء الهيئة المعاونة 

تقوم لجنة اإلشراف المنتخبة بتحديد مواعيد متساوية المدة للمرشحين لمنحهم الفرصة لعرض برامجهم  -

 وخططهم للكلية ومناقشتهم فيها.

عضاء هيئة التدريس لصحة انعقاد الجلسة، فإذا لم يكتمل النصاب من أ قلعلى األ %61يتعين أن يحضر  -

عضاء، فاذا لم قل من األعلى األ %41تؤجل الجلسة لمدة ساعة ويكون انعقادها عندئذ صحيحا بحضور 

 تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس الجامعة بتعيين عميد الكلية من بين أساتذتها العاملين.

اثنين من المرشحين في حالة عدم حصول أي منهم على األغلبية المطلقة من وتعاد االنتخابات بين أعلى  -

 .(3/3)مرفق ق  األصوات الصحيحة

 اختيار وكالء الكلية : -ب 

وفقا لقرار المجلس األعلى للجامعات الخاص بشروط و إجراءات إنتخابات القيادات  يتم تعيين الوكالء -

ووفقا للمعايير التى تم إرسالها من جامعة  26/7/2112اريخ ( بت575الجامعية المنعقد فى الجلسة رقم )

عين شمس إلختيار السادة النواب و هى خاصة بجامعة عين شمس وقد تم اإلسترشاد بها )مرفق المعايير 

فى الهيكل التنظيمى  وكالء الكلية ّاليات إختيارالخاصة بإختيار السادة النواب و التى وردت من الجامعة

 (3/1للكلية ق 
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ة الدكتورة / عميدة الكلية شروط الترشح )المنبثقة من المعايير ذو فى ضوء ما سبق أعلنت األستا

كرها إلختيار القيادات الجامعية( للمتقدم لمنصب وكيل الكلية لشئون المجتمع و ذاإلسترشادية السابق 

 هى كاألتى:و 2100البيئة بعد إنتهاء فترة الوكالة السابقة فى عام 

 ا عامال بالكلية.ذن أستاأن يكو -1

 أن يكون له خبرة فى األعمال اإلدارية و الجودة و تنشيط و تسويق أنشطة وحدة رفاعة. -2

ا القطاع الهام لربط الكلية ذأن يكون مؤهال للعمل فى مجال خدمة البيئة و على إستعداد تام للتفرغ له -3

 بالمجتمع الخارجى.

 اإلدارة و العمل الجماعى.يؤمن بالشفافية و الالمركزية فى  -4

 أن يكون متوافقا مع فكر و رؤية إدارة الكلية. -5

 قامت العميدة بفتح باب الترشيح للمنصب لمن يرغب فى خالل أسبوعين من تاريخ اإلعالن. -

 (1/ 3 ق تم فحص المرشحين بواسطة العميد و الوكالء و لجنة الحكماء.)تشكيل لجنة الحكماء مرفق -

لمرشحين لمنصب وكيل الكلية لشئون البيئة بموعد مقابلة لجنة الحكماء ووكالء الكلية للفصل تم إعالن ا -

 فى إختيار الوكيل المناسب. 

 اختيار رؤساء األقسام : –ج 

فاي األقساام العلمياة التاي يوجاد بهااا ثالثاة أسااتذة مان العااملين أو أكثار ، يااتم اختياار أحاد أقادم ثالثاة ماانهم                -

، بحيث يشارك في االقتراع جميع أعضاء هيئة التادريس )األسااتذة غيار المتفارغين     لمباشرنتخاب الحر اباإل

 (القائمون بالعمل فعال بالجامعة والمتفرغون والعاملون واألساتذة المساعدون والمدرسون

علااى االقاال ماان أعضاااء هيئااة التاادريس لصااحة انعقاااد الجلسااة ، فااإذا لاام يكتماال      %61يتعااين أن يحضاار  -

ويكاون انعقادهاا    تين و إدا إستمر دلك يعلان عان ميعااد جدياد لعقاد اإلنتخااب      ؤجل الجلسة لمدة ساعالنصاب ت

تؤجال جلساة التصاويت     لنسابة  ة افر هاذ اعلى األقل من األعضاء، فإذا لم تتاو  %41عندئذ صحيحا بحضور 

 لمدة ساعتين  ثم تنعقد باى نسبة للحضور.
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 لقسم تطبق القواعد االتية :ساتذة عاملين باأوفي حالة عدم وجود ثالثة 

تم إجراء إنتخابات )إنتخابات قسم اللغة اإلنجليزية  في حالة وجود اثنين على األكثر من األساتذة العاملين ي -

ة ، تعلن اللجنة نجاحه بالتزكية.)إنتخابات ذا إقتصر الترشح على أحد األساتذ( و إ3/1ق  مرفق 2113فى 

عامل واحد فقط تنطبق عليه شروط  ذأما فى حالة وجود استا  (3/1ق  مرفق 2112قسم اللغة العربية فى 

  ه المدة.ذالترشح فيكلف بالقيام بأعمال القسم لمدة عام أكاديمى على ان يتم إجراء اإلنتخابات عقب ه

 :ات الطابع الخاصذإختيار مديرى المراكز و الوحدات  -د

لك يتتم بنتاء علتى األليتة المقترحتة و      ذالطابع الخاص ف اتذأما بالنسبة إلختيار مديرى المراكز و الوحدات 

حيتث يتتم تشتكيل لجنتة      21/2/2102التى وافق عليها مجلتس جامعتة عتين شتمس بجلستته المنعقتدة فتى        

خماسية لإلختيتار فتى ضتوء شتروط عامتة و معتايير موثقتة و معلنتة إلختيتار متدير الوحتدة و هتى كتاألتى:              

 -(: 2/0)مرفق ق

 .ة أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهدأن يكون من الساد -1

 .سنة 50أال يزيد السن على  -2

 .ات الطابع الخاصذالخبرة و الدراية بأعمال و أنشطة واللوائح المالية الخاصة بالمراكز و الوحدات  -3

 ه الوظيفة و أى منصب إدارى أخر سواء من داخل الجامعة أو خارجها.ذال يجوز الجمع ه -4

 ه األلية :ذتيار مدير وحدة رفاعة بإتباع هو قد تم إخ

ة الدكتورة / عميدة الكلية عن المنصب الشاغر و شروط الترشح التى يجب أن تتوافر فى ذأعلنت األستا -

 المتقدم.

تم تشكيل اللجنة الخماسية من العميد، و وكيل الكلية لشئون الطالب، و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -

 ة، و مدير وحدة ضمان الجودة، و عضو من لجنة الحكماء.و تنمية البيئ

 .قامت اللجنة الخماسية باإلختيار بناءا على أكثر المتقدمين توافقا مع المعايير المطلوبة -

 تم إعتماد قرار اللجنة بمجلس الكلية. -
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  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية 2/2

 أسلوب القيادة 

الموظفين على ( 2/4دات الكلية عن طريق استبيان تم توزيعه بالتساوي )مرفق ق تم عمل تقييم ألداء قيا

وكانت النتائج  أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة،و على الطالب، و ،بالجهاز اإلدارى بالكلية

 كاآلتي:

2102/2102نتائج استقصاء رأي الجهاز اإلداري عن نمط القيادة لعام   

 أواًل: عميد الكلية 

يتضح من االستقصاء ان النسبة األكبر في الجهاز اإلداري وافقت على أن العميد يتيح المجال  -

(، ويعمل على مناقشة المشكالت للوصول ألفضل %47.1إلبداء الرأي وطرح أفكار جديدة )

( وال يركز على تصيد %46.2( ويهتم بالمشكالت و الحاجات الشخصية )%50.0الحلول )

 (.%64.7األخطاء )

(، كما لم يبد %51أحجمت نسبة كبيرة عن إبداء الرأي في أن العميد يفوض سلطة اتخاذ القرار ) -

 ( رأيهم في أن العميد يطلب تقديم المقترحات للمشكلة المطروحة ثم ينفرد باتخاذ القرار.  41.2%)

 ثانيًا: أمين الكليـة

(، ويتيح %40ر من االهتمام بالتفاصيل )أفادت األغلبية بأن أمين الكلية يهتم بنتائج األعمال أكث -

(، ويهتم بالمشكالت %30أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات المناسبة )

 (. %65.3(، كما أنه ال يركز على اللوم وتصيد األخطاء )%42) والحاجات الشخصية

ل االتصال إلعطاء ( عن إبداء الرأي في أن األمين يسهل سب%36.7أحجمت نسبة كبيرة ) -

( في إن دور أمين الكلية %46.2التوجيهات والتعليمات وال يتدخل إال في المواقف الجادة، ونسبة )

( في أنه يطلب تقديم مقترحات للمشكلة المطروحة ثم %46يقتصر على تقديم المشورة، ونسبة )

يصر على تنفيذ األوامر  ( رأيها في أن أمين الكلية%32ينفرد باتخاذ القرار. كما لم تبد نسبة )

 والتعليمات بدقة. 
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( على أن أمين الكلية يعمل على مناقشة المشكالت للوصول إلى أكبر %36.7لم توافق نسبة ) -

 الحلول. 

 ثالثًا: مدير اإلدارة 

( من الجهاز اإلداري على أن مدير اإلدارة يهتم بنتائج األعمال أكثر من %30.5وافقت نسبة ) -

(، %73.7فاصيل وعلى أنه يعمل على مناقشة المشكالت للوصول إلى أفضل الحلول )االهتمام بالت

(، %55وأنه يسهل سبل االتصال إلعطاء التوجيهات والتعليمات وال يتدخل إال في المواقف الجادة )

(. كما %57.5و أنه يتيح أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات المناسبة )

( بأنه يطلب تقديم مقترحات المشكلة المطروحة ثم ال ينفرد باتخاذ القرار، %42.5)أفادت نسبة 

( بأنه ال يركز على اللوم %01( بأنه يهتم بالمشكالت والحاجات الشخصية، ونسبة )%55ونسبة )

 وتصيد األخطاء. 

 ال يوجد إحجام عن إبداء الرأي.  -

ل الكلية لشؤون التعليم والطالبرابعًا: وكي  

( على أن وكيل الكلية لشؤون الطالب يعمل على مناقشة المشكالت %45.5فقت نسبة )وا -

 للوصول إلى أفضل الحلول. 

( في أن الوكيل يهتم بنتائج األعمال أكثر من االهتمام %40.5أحجمت عن إبداء الرأي نسبة ) -

(، وأنه يتيح أكبر %51.5بالتفاصيل، وأنه يسهل سبل االتصال وال يتدخل إال في المواقف الحادة )

(. كما لم تبد نسبة %45.5قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات المناسبة )

( رأيها في أن الوكيل يطلب مقترحات للمشكلة المطروحة ثم ينفرد باتخاذ القرار، ونسبة 42.4%)

الشخصية،  ( في أنه يهتم باألعمال والتكليفات دون االهتمام بالمشكالت والحاجات52.4%)

 ( في أنه يركز على اللوم وتصيد األخطاء. %42.4باإلضافة لنسبة )

 خامسًا: وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا

( على أن الوكيل يعمل على مناقشة المشكالت للوصول إلى %50.6وافقت األغلبية بنسبة ) -

 طاء. ( على أنه ال يركز على اللوم وتصيد األخ%51أفضل الحلول، وبنسبة )
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( عن إبداء الرأي في أن الوكيل يهتم بنتائج األعمال أكثر من االهتمام %62.1أحجمت نسبة ) -

( عن أن الوكيل يسهل سبل االتصال وال يتدخل إال في المواقف %36.7بالتفاصيل، ونسبة )

. ( عن أنه يتيح أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات%47.2الحادة، ونسبة )

( الرأي في أن الوكيل يطلب تقديم مقترحات للمشكلة المطروحة ثم ينفرد %52.0كما لم تبد نسبة )

( في أنه يهتم باألعمال والتكليفات دون االهتمام بالمشكالت %51باتخاذ القرار، باإلضافة لنسبة )

 والحاجات الشخصية. 

 سادسًا: وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع. 

( أن الوكيل يهتم بالمشكالت والحاجات الشخصية، كذلك أفادت %46.2ألغلبية بنسبة )رأت ا -

 ( بأن الوكيل ال يركز على اللوم وتصيد األخطاء. %53.1نسبة )

( عن اإلبداء برأيها في أن الوكيل يهتم بنتائج األعمال أكثر من االهتمام %52.4نسبة )أحجمت  -

وكيل يعمل على مناقشة المشكالت للوصول إلى أفضل ( في أن ال%62.5بالتفاصيل، ونسبة )

( في أنه يسهل سبل االتصال إلعطاء التوجيهات والتعليمات وال يتدخل %65.5الحلول، ونسبة )

( في أنه يتيح أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل %54.0إال في المواقف الحادة، ونسبة )

 تقديم مقترحات للمشكلة ثم ينفرد باتخاذ القرار.  ( في أنه يطلب%52.4وإصدار القرارات، ونسبة )

 مالحظـات عـامة:

يتبين من االستقصاء أن العميد يشجع على المشاركة في صنع القرار كما أنه يتمتع بالعالقات  -

الطيبة مع المرؤوسين ويتفهم مشاكلهم إال أن اإلحجام عن إبداء الرأي في مجال تفويض السلطة يدل 

 يض السلطة لم يتم تفعيله بالقدر الكافي. على أن مجال تفو

يشير االستقصاء بالنسبة ألمين الكلية إلى إن هناك نسبة كبيرة من اإلحجام عن إبداء الرأي لدى  -

 الكثير من العاملين بالجهاز اإلداري فيما يخص تقديم المشورة واالنفراد بالرأي. 

لقيادة لمدير اإلدارة كما انه ال يوجد إحجام يشير االستقصاء إلى وجود حالة من الرضا عن نمط ا -

 عن إبداء الرأي مما يشير إلى العالقات الطيبة و التعاون و اإلنسجام بين المدير و المرؤوسين. 

بالنسبة للسادة وكالء الكلية يالحظ أن هناك إحجام عن إبداء الرأي لدى الكثير من العاملين  -

 لنسبة الكبيرة التي لم تبد رأيها.بالجهاز اإلداري وذلك يتضح من خالل ا
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 نتائج استقصاء رأي الطالب عن نمط القيادة بالكلية 

 مالحظات عامة

هناك إحجام عن إبداء الرأي لدى الكثير من الطلبة بالنسبة للعميد ووكيل الكلية لشؤون التعليم  -

 والطالب ويتضح ذلك من خالل النسبة الكبيرة التي رفضت إبداء الرأى. 

دت الغالبية العظمى من الطلبة أن رئيس القسم يتيح سياسة الباب المفتوح إلبداء الرأي وطرح أفا -

األفكار، وأنه يستمع آلراء الطالب ويستند إلى آرائهم في التطوير، كما أنه يتابع العملية التعليمية 

 بالقسم والتزام القائمين بالتدريس بالجداول المعلنة. 

بالكلية هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع األقسام عن نمط القيادة نتائج استقصاء رأي أعضاء  

 العميــد 

هناك حالة من الرضا عن نمط القيادة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة كبيرة  -

فيما يخص إن العميد يتيح المجال إلبداء الرأي وطرح أفكار جديدة، وأنه يعمل على مناقشة 

 مشكالت للوصول إلى أفضل الحلول، باإلضافة إلى أنه ال يركز على اللوم وتصيد األخطاء. ال

أفادت نسبة كبيرة بأن العميد يتيح أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات  -

 المناسبة للعمل بينما أحجمت نسبة مماثلة عن إبداء الرأي في هذا األمر.

العميد يهتم باألعمال والتكليفات دون االهتمام بالمشكالت والحاجات رأت نسبة كبيرة أن  -

 الشخصية، ورفضت نسبة مماثلة معبرين عن عدم رضاهم عن هذا البند. 

هناك إحجام عن إبداء الرأي لدى الكثير فيما يخص أن العميد يفوض سلطة اتخاذ القرار، وأنه  -

ت وال يتدخل إال في المواقف الحادة، وأنه يطلب يسهل سبل االتصال إلعطاء التوجيهات والتعليما

تقديم مقترحات للمشكلة المطروحة ثم ينفرد باتخاذ القرار، كما لم تبد نسبة كبيرة رأيها في أن العميد 

 يصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة. 
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 وكالء الكليـة

ت للوصول إلى أفضل الحلول بينما أفادت األغلبية أن السادة الوكالء يعملون على مناقشة المشكال -

 أحجمت نسبة مماثلة عن إبداء الرأي في هذا الشأن. 

أحجمت نسبة كبيرة عن إبداء الرأي في أن الوكالء يهتمون بنتائج األعمال أكثر من االهتمام  -

بالتفاصيل، وفي أنهم يسهلون سبل االتصال إلعطاء التوجيهات والتعليمات وال يتدخلون إال في 

واقف الحادة، وأنهم يتيحون أكبر قدر من الحرية في ممارسة العمل وإصدار القرارات، كما إنه الم

لم يبد الرأي بنسبة كبيرة في أن السادة الوكالء يطلبون تقديم مقترحات للمشكلة المطروحة ثم 

الحاجات ينفردون باتخاذ القرار، وفي أنهم يهتمون باألعمال والتكليفات دون االهتمام بالمشكالت و

 الشخصية، وأخيرًا في أنهم يصرون على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة. 

 وافقت األغلبية على أن السادة الوكالء يركزون على اللوم وتصيد األخطاء.  -

 رئيس القسم 

 قسم اللغة العربية 

ة على أن رئيس وافقت نسبة األغلبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم اللغة العربي -

القسم يقوم باإلشراف على المحاضرات والدروس العملية داخل القسم، وعلى أنه يشرف على تنظيم 

االمتحانات النهائية، وأنه يقوم بتوزيع األعباء الدراسية بعدالة، وأنه ينسق العمل بين مختلف 

شيح أعضاء هيئة التخصصات بالقسم. وافقت األغلبية أيضًا على أن رئيس القسم يحرص على تر

التدريس للدورات التدريبية. وعلى أنه يسعى إلى حل المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، 

كما أنه يشجع األعضاء ومعاونيهم على إبداء الرأي ويحيطهم علمًا" بالمكاتبات الواردة للقسم 

 ويستجيب للطلبات المقدمة من أعضاء القسم. 

من قسم اللغة العربية بأن رئيس القسم يحرص على تنفيذ العمل  % 47.4أفادت نسبة كبيرة   -

     دون االهتمام بالمشكالت واالهتمامات الشخصية، كما أنه يركز على اللوم وتصيد األخطاء

 . % 57.2، ويصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة % 52.6
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 قسم اللغة اإلنجليزية

م اللغة اإلنجليزية يقوم بجميع مهام رئيس القسم المدرجة هناك  نسبة كبيرة ترى أن رئيس قس -

باالستبانة كما إنه يميل إلى االلتزام و الصرامة في التعامل مع مرؤوسيه من حيث إنه يصر على 

 . % 61تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة 

 قسم اللغة الفرنسية 

هام المدرجة في االستبانة بينما أحجمت أفادت األغلبية بأن رئيس قسم اللغة الفرنسية يقوم بكل الم -

عن إبداء الرأي في إنه يقوم باإلشراف على المحاضرات والدروس العملية داخل  % 51نسبة 

 . % 51القسم. كما لم تبد نسبة كبيرة رأيها في إنه يصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة 

 قسم اللغة األلمانية:

 القسم يقوم بأغلب المهام المدرجة في االستبانة. أفادت النسبة األكبر أن رئيس  -

تساوت النسبة بين موافق وغير موافق في أن رئيس القسم يقوم باإلشراف على المحاضرات  -

 والدروس العملية داخل القسم. 

في أن رئيس القسم يشرف على تنظيم االمتحانات النهائية  % 51 أحجمت عن إبداء الرأي نسبة -

بينما تساوت النسبة بين اإلحجام عن  % 51لى تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة وعلى أنه يصر ع

إبداء الرأي وعدم الموافقة في أن رئيس القسم يقوم بتوزيع األعباء الدراسية بعدالة بين أعضاء هيئة 

 التدريس. 

موافقتها على أن رئيس القسم يحرص على تنفيذ العمل دون االهتمام  % 46.2أبدت نسبة  -

 بالمشكالت واالهتمامات الشخصية. 

 قسم اللغة اإليطالية:

أفادت اإلستبانة أن النسبة األكبر ترى أن رئيس القسم يقوم بكل المهام المدرجة إال أن نسبة كبيرة  -

أحجمت عن إبداء الرأي فيما يخص قيام رئيس القسم بتوزيع األعباء الدراسية بعدالة بين أعضاء 

       ، % 57.1ما يخص أنه يصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة وفي%42.2هيئة التدريس 
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تساوت النسبة بين اإلحجام والموافقة فيما يخص أن رئيس القسم يحيط األعضاء علمًا بالمكاتبات و

 الواردة للقسم. 

 أن رئيس القسم يركز على اللوم وتصيد األخطاء.  %111رفضت نسبة  -

 قسم اللغة األسبانية:

افق النسبة األكبر على أن رئيس القسم يقوم بأغلب المهام الموضحة باالستبانة بينما أحجمت تو -

عن إبداء الرأي فيما يخص أن رئيس القسم يقوم بتوزيع األعباء الدراسية بعدالة بين أعضاء هيئة 

ت وفيما يخص إنه يحرص على تنفيذ العمل دون االهتمام بالمشكالت واالهتماما % 44.4التدريس

كذلك لم تبد نسبة مماثلة رأيها في أن رئيس القسم يصر على تنفيذ األوامر  % 55.6الشخصية 

 والتعليمات بدقة. 

 قسم اللغة الروسية:

 توافق األغلبية على أن رئيس القسم يقوم بأغلب المهام الموضحة باالستبانة.  -

دون االهتمام بالمشكالت  أن رئيس القسم يحرص على تنفيذ العمل  % 43.0ترى نسبة كبيرة  -

 .% 60.0واالهتمامات الشخصية كما إنه يصر على تنفيد األوامر و التعليمات بدقة 

 قسم اللغة اليابانية:

 ترى النسبة األكبر أن رئيس القسم يقوم بأغلب المهام المدرجة باالستبانة.  -

لى المحاضرات و أحجمت نسبة كبيرة عن إبداء الرأي فيما يخص أن رئيس القسم يشرف ع -

، وإنه % 66.7يشرف على تنظيم االمتحانات النهائية للقسمو  %66.7الدروس العملية بالقسم 

، وأيضًا فيما يخص إنه يحيط األعضاء علمًا % 66.7ينسق العمل بين مختلف التخصصات بالقسم 

 . %66.7بالمكاتبات الواردة للقسم 

 قسم اللغة الكورية: 

أن رئيس القسم يقوم بكل المهام المدرجة في االستبانة فيما عدا ما يخص إنه  أفادت النسبة األكبر -

 النسبة بين الموافقة، يحرص على ترشيح أعضاء هيئة التدريس للدورات التدريبية حيث تساوت
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بأنه يصر على تنفيد األوامر و  %66.7وعدم الموافقة. أفادت نسبة  اإلحجام عن إبداء الرأي،

 التعليمات بدقة.

 قسم اللغة الشرقية )فارسي(: 

ترى النسبة األكبر أن رئيس القسم يقوم بكل المهام المدرجة في االستبانة فيما عدا ما يخص إنه  -

يحرص على تنفيذ العمل دون االهتمام بالمشكالت واالهتمامات الشخصية حيث ثم اإلحجام عن 

ر على تنفيد األوامر و التعليمات ، كما وافقت نفس النسبة على أنه يص%111إبداء الرأي بنسبة 

 بدقة.

 مالحظات عامة:

تباينت آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أقسام الكلية حول نمط قيادة عميد الكلية 

بين الموافقة واإلحجام عن إبداء الرأي. أحجمت أغلب األقسام عن إبداء الرأي فيما يخص أن 

 العميد يقوم باآلتي: 

 لطة اتخاذ القرار. يفوض س -1

 يهتم بنتائج األعمال أكثر من اهتمامه بتفاصيل العمل.  -2

 يسهل سبل االتصال إلعطاء التوجيهات والتعليمات وال يتدخل إال في المواقف الحادة.  -3

 يفوض سلطة اتخاذ القرار على أوسع نطاق.  -4

 رار. يطلب تقديم مقترحات للمشكلة المطروحة ثم ينفرد باتخاذ الق -5

 يصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة.  -6

 أحجمت أغلب األقسام عن إبداء الرأي فيما يخص نمط القيادة الخاص بالسادة الوكالء.  -
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توافق أغلب األقسام على قيام رئيس القسم بأغلب المهام المدرجة في االستبانة بينما تحجم نسبة 

 ي فيما يخص أن رئيس القسم يقوم باآلتي: كبيرة فى أغلب األقسام عن إبداء الرأ

 يسعى إلى حل المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.  -1

 يصر على تنفيذ األوامر والتعليمات بدقة.  -2

 يستجيب للطلبات المقدمة من أعضاء القسم للعرض على مجلس القسم.  -3

الئم يشجع المرؤوسين على إنجاز خلق مناا مالكلية على التصدى لنقاط الضعف وتعمل قيادة  -

نمط قيادة ال يركز ل، تحاول قيادة الكلية أن تتبنى فى هذا المجامهام و الواجبات على أكمل وجة. وال

كل السلطات فى يد القادة و يحرم المرؤوسين من المشاركة فى إتخاد القرارعن طريق  المجالس و 

اللجان ى تتطلب الحسم مثل مجلس الكلية وة التاألمور الهاملجان التى يعرض عليها المشكالت وال

المنبثقة عنه بحيث تسير عملية إتخاذ القرار من أسفل إلى أعلى أى من مجلس القسم حيث يتم 

اللجان المنبثقة عنه يقوم على ا بمجلس الكلية. كما ان المجلس وتصعيدها للجان مجلس الكلية إنتهاء

أعضاء هيئة التدريس من جميع أقسام الكلية بحيث رغين( و)العاملين والمتف مشاركة جميع األساتذة

عضو هيئة التدريس فى لجنة واحدة و ذلك فى لمشاركة فى لجنتين على األكثر، ويتسنى لألستاذ ا

فى إطار أسلوب أجل إشراكهم فى إتخاذ القرار. و سبيل إتاحة الفرصة للجميع لطرح أفكارهم من

اإلداريين، و عات شهرية مع الهيئة المعاونة، ويتم عقد إجتما الحرية فى توضيح األراء و االفكار،

عرضها على مجلس الكلية لمناقشة المشكالت و المقترحات و (3/5ممثلى إتحاد الطلبة )مرفق ق 

 إتباعا لسياسة الباب المفتوح و تسهيال لسبل اإلتصال بين القيادة و المرؤوسين.

.اقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلممساهمة المجالس الرسمية للكلية في المن -  

 .العديد من القرارات التي تتعلق بالجودة وتطوير التعليم بالكلية في مناقشة واتخاذ الكليةساهمت مجالس  

 2102-2102من واقع ملفات مجالس الكلية للعام الجامعي جاءت  التىالقرارات هده هناك نماذج لبعض 

 كاآلتي :

 2102أكتوبر  2الكلية في جلسة قرارات مجلس 

تحديد نسبة إيرادات وحادة رفاعاة للتنمياة اللغوياة و الترجماة للصارف منهاا علاى متطلباات وحادة            -

 ذا الهدف.من صافى الربح له %11الجودة و الموافقة على تخصيص نسبة 
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نساية للصارف   الساعات المعتمدة بقسمى اللغة اإلنجليزياة و الفر تحديد نسبة من إيرادات برنامجى  -

ماان اإلياارادات و %11علااى أعمااال الكليااة بعااد باادء العماال بهمااا و الموافقااة علااى تخصاايص نساابة     

 الصرف منها على متطلبات وحدة الجودة.

 2102 نوفمبر 7قرارات مجلس الكلية في جلسة 

عن بشأن وضع القواعد و المعاييرالخاصة بتمثيل السادة أعضاء هيئة التدريس فى اللجان المنبثقة  -

 مجلس الكلية. 

 .% 21إلى  % 71بشأن قبول طلبة الثانوية العامة و رفع الحد األدنى لمجموع اللغات من  -

 2102ديسمبر  5قرارات مجلس الكلية بتاريخ 

 .(MIS)إعتماد قاعدة البيانات اإلدارية  -

 .إعتماد ّاليات استخدام المكتبة اإللكترونية -

 .لمجلس الكلية بناء على توصيات لجنة المحاكاة بشأن ضم مدير وحدة ضمان الجودة -

 فاعة للصرف على وحدة ضمان الجودة.من صافى أرباح وحدة ر % 11بشان تخصيص نسبة  -

 بشأن عقد إجتماع ماع الهيئاة المعاوناة فاى االربعااء االخيار مان كال شهرالسااعة العاشارة صاباحاً            -

 .كليةلمناقشة المشكالت و المقترحات و عرضها على مجلس ال

بشان عقد إجتماع مع اإلداريين فى االربعاء االخير من كل شهر قبل مجلس الكلية الساعة الحادية  -

 .عشرة صباحًا

بشان عقد إجتماع مع ممثلى إتحاد الطلبة فى االربعاء االخير من كل شهر  السااعة الثانياة عشارة     -

 .صباحًا

 2102يناير  2قرارات مجلس الكلية بتاريخ 

 % 2علاى أال يزياد عان     2113-2112ديد الحد األقصى لدرجات الرأفة للعام الجاامعى  بشأن تح -

 .من مجموع درجات الفرقة الواحدة دون مواد التخلف
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 .بشأن تشكيل لجنة لوضع المعايير و البرامج الخاصة بالتدريب الميدانى للطالب -

  2102فبراير  02قرارات مجلس الكلية بتاريخ 

 .وى اإلعاقة البصريةذعة امتحانات الدراسات العليا بطريقة برايل للطالب الموافقة على طبا -

 .إعتماد ّاليات التظلمات من نتائج اإلمتحانات بالكلية -

 2102أبريل  2قرارات مجلس الكلية بتاريخ 

 تشكيل لجان الممتحنين بحد اقصى خمسة اعضاء و بحد أدنى ثالثة اعضاء وفقا للترتيب األتى:

 .مادةمنسق ال -1

 .القائمون بالتدريس -2

 .ذة المتخصصين أو أعضاء هيئة التدريس المتخصصينأقدم األسات -3

 التأكيد على توقيع منسق المادة و القائمين على الورقة اإلمتحانية و كراسات اإلجابة. -4

 .بشأن تنظيم المؤتمر العلمى للقسم فى نهاية كل فصل دراسى بحيث ان يتم مرتين فى السنة -

بشاااااااأن سااااااارعة اإلنتهااااااااء مااااااان توصااااااايف المقاااااااررات و رفعهاااااااا علاااااااى قاعااااااادة بياناااااااات    -

   www.alsun.netالكلية

 .إعتماد معايير إختيار مديرى الوحدات التابعة لوحدة ضمان الجودة -

 2102مايو  05قرارات مجلس الكلية بتاريخ 

 .2113-2112إعتماد الهيكل التنظيمى المعدل للكلية للعام الجامعى  -

لموافقااة علااى إعتماااد برنااامج ساانوى للتنميااة البشاارية بالكليااة )فااى الفتاارة ماان يناااير إلااى ديساامبر    ا -

2113). 

 . 2113بشان إدراج خطة الترجمة و النشر لوحدة رفاعة إبريل  -

 (3/5)مرفق ق 
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 خطة التدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية 2/2

 تخطيط وتنفيذ النشاط التدريبى

هناك خطة للتدريب تم وضعها بناءًا على االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية وفرق عمل  -

إلى مايو  2112سبتمبر الجودة من خالل البرنامج الربع سنوي للتنمية البشرية بالكلية في الفترة من 

2113. 

فتي الفتترة الستالف    البرنتامج   دورات انعقتدت تضمنت الخطة االحتياجات الفعلية للقيادات األكاديمية، حيتث  

 ذكرها على النحو التالي:

موعد انعقاد  جهة التنفيذ / المدرب اسم الدورة

 الدورة

 عدد المشاركين الفئة المستهدفة

ورشة عمل ميكنة 

 MISالكنترول 

سبتمبر  24 كلية األلسن

2112 

رؤساء الكنترول 

والعاملين به من هيئة 

 التدريس

31 

 التقويم الذاتي

المؤسسي لمؤسسات 

 التعليم العالي

وحدة دعم وتطوير 

المشروعات والبحوث 

 جامعة عين شمس -

أكتوبر  11 -7

2112 

رؤساء األهداف 

 واألقسام

5 

مركز ضمان الجودة  التأهيل لالعتماد

 واالعتماد

أكتوبر  21 - 15

2112 

 4 العميدة والوكالء

التخطيط 

 االستراتيجي

وحدة دعم وتطوير 

والبحوث المشروعات 

 جامعة عين شمس -

نوفمبر  5 - 4

2112 

 3 رؤساء األهداف

مهارات القيادة 

 وكيفية تقييم اآلداء

وحدة دعم وتطوير 

المشروعات والبحوث 

 جامعة عين شمس -

العميدة والوكالء  2112ديسمبر  6

 ورؤساء األقسام

0 
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 -كلية األلسن  الساعات المعتمدة

المحاضر: أ. د. سالم 

 محمد سالم

يناير  17 - 16

2113 

العميدة والوكالء 

 ورؤساء األقسام

21 

 

تأتي هذه الدورات في إطار البرنامج السنوي للتنمية البشرية بالكلية. وبالنسابة للادورات المنعقادة بادًءا مان       -

فاي الفتارة مان ينااير إلاى ديسامبر        ، فهي متضمنة في البرناامج السانوي للتنمياة البشارية بالكلياة     2113يناير 

، والاذي  تنمياة الماوارد البشارية بالكلياة والتوعياة بانظم ضامان الجاودة        الصادر عن وحادة التادريب و   2113

 .(3/6)مرفق ق 15/5/2113اعتمده مجلس الكلية في جلسته بتاريخ 

 ويتضمن المكون الخاص بالقيادات األكاديمية في البرنامج السابق ذكره الدورات التالية:

 تكلفة النشاط مدربجهة التنفيذ / ال اسم الدورة

 مجاني كلية األلسن -وحدة التدريب  القيادة واإلدارة

 مجاني كلية األلسن -وحدة التدريب  الساعات المعتمدة

 مجاني كلية األلسن -وحدة التدريب  نواتج التعلم وخرائط المنهج

 مجاني كلية األلسن -وحدة التدريب  أنماط القيادة

 مجاني كلية األلسن -ة التدريب وحد معايير اختيار القيادات

 

تعتبر المخصصات المالياة المتاحاة للتادريب كافياة وشااملة لبرناامج التادريب عاماة وتختلاف ميزانياة كال             -

دورة داخاال البرنااامج علااى حسااب نااوع الاادورة، عاادد األيااام المخصصااة لهااا، والدرجااة العلميااة للمحاضاار.    

ادها.  كما تستفيد الكلية من الدورات التي يقدمها مركز ضمان وبالتالي يتم تحديد ميزانية كل دورة عند انعق

 الجودة ومركز تطوير المشروعات بالجامعة وتسدد تكاليف المشاركين بناء على مطالبة.
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 مؤشرات تقييم التدريب 

بالقياادات اإلدارياة    %31منهاا  نسابة    . اختصات دورة تدريبية خالل السنوات الثالثاة الماضاية   37تم عقد  -

 .لى كافة المستوياتع

 .تم ذكر الدورات ذات الصلة بالتفصيل في القسم السابق -

 كانت لهذه الدورات عدة نتائج تتلخص فيما يلي:

تطاااوير الالئحاااة الداخلياااة لااابعض البااارامج وتطبياااق بااارامج جديااادة  لتتوافاااق ماااع خطاااة الكلياااة     -1

  في التوجه بالسوق ومع متطلبات ضمان الجودة. اإلستراتيجية

  وجود توصيف معتمد للبرنامج والمقررات الدراسية وفقًا للمعايير األكاديمية. -2

  مصفوفة البرنامج تظهر تحقق مخرجات التعلم المستهدفة وتتوافق مع مواصفات الخريج. -3

  توافق تصميم البرنامج مع رسالة الكلية. -4

  مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرامج. -5

  تساعد البرامج الدراسية على تنمية المهارات الذهنية والعامة للطالب. -6

إجااراء المراجعااات الداخليااة والخارجيااة واالسااتفادة ماان التقااارير فااي تطااوير وتحااديث البرنااامج    -7

  والمقررات الدراسية.

ئااة أعضاااء هي -خااريجين  -اسااتطالع آراء جميااع األطااراف المعنيااة بالعمليااة التعليميااة )طااالب     -0

  جهات التوظيف(. -تدريس 

  وجود آلية معتمدة لتقويم الفاعلية التعليمية. -2

  وجود تقارير معتمدة للبرنامج والمقررات الدراسية واالستفادة منها في التطوير والتحديث. -11

عمل إحصائيات بنساب النجااح للمقاررات الدراساية وقيااس نساب النجااح فاي الفارق الدراساية            -11

 .لى مستوى الخريجين واالستفادة منها في التطويرالمختلفة ع
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 نظم المعلومات والتوثيق الرسمية 2/4

 قواعد البيانات

على تفعيل نظام قاعدة بيانات بواسطة نظام مشروع  -بالتعاون مع جامعة عين شمس  -تعمل كلية األلسن  -

 (.3/5ق مرفق) 5/12/2112و قد تم إعتماده فى مجلس الكلية بتاريخ  إدارة المعلومات

 MIS (Management Information System)                                                                                

حفظ واستدعاء الوثائق ومصصم إلدارة وإنشاء قواعد لوهو نظام يرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة اإلنترنت 

ثل إدارة شئون هيئة التدريس وإدارة الدراسات العليا وإدارة العالقات البيانات لإلدارات المختلفة بالكلية م

الثقافية وإدارة شئون التعليم والطالب وإدارة شئون العاملين والكنترول. وتم عقد دورات تدريبية للمرشحين 

ي بيان بالجامعة لتعريفهم بالبرنامج وتدريبهم على كيفية استخدامه. وفيا يل MISنظام في المركز الخاص ب

تفصيلي عن قاعدة البيانات الخاصة بمشروع إدارة المعلومات لكل إدارة على حدة باإلضافة إلى بعض 

 المشكالت التى تواجه مستخدمي النظام.

 إدارة شئون هيئة التدريس

يتم استخدام البرنامج في إدراج جميع البيانات الخاصة بعضو هيئة التدريس مثل البيانات الشخصية  -

 ات واألجازات والدورات ...إلخ.والترقي

 :المشكالت و التوصيات

بعض المشكالت التقنية في البرنامج والتي تتعلق بإنقطاع أو أعطال في شبكة اإلنترنت ويتم حلها وجود  -

 من قبل المركز بالجامعة. 

 الدراسات العليا

تمهيدى ماجستير ودبلومات باإلطالع على الوثائق الموجودة تبين أنه تم اآلن إدخال بيانات مرحلة  -

الترجمة وتم إدخال بيانات الدرجات العلمية )الماجستير والدكتوراه( وجارى مراجعة وإدخال مايستجد. كما 

 .يتم اإلعداد إلدخال الئحة الساعات المعتمدة للدراسات العليا
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 :المشكالت

 لباقي والجديد معا(. تقرير يظهر الطالب المقيدين في مرحلة معينة )ا MISال يوجد بنظام  -1

 كنترول خاص به ومنفصل. MIS ال يوجد بنظام  -2

 توجد مشكلة بالالئحة الخاصة بالمصروفات. -3

 بعض التقارير ال تعبر عن العدد الحقيقي عند استخراجها من النظام. -4

 (3/7)مرفق ق

 إدارة العالقات الثقافية

افياة، تباين أناه ياتم اساتخدام البرناامج فاي إدراج األجاازات         بعقد مقابلة فردياة ماع مادير إدارة العالقاات الثق     -

ها والبرامج التنفيذية واالتفاقيات التى تبرمها الكلية مع الكليات األخرى وبين الحكومات. كماا  دالدراسية ومد

يتم إدراج الجوائز التي تخصصها الجامعة واالستضافات العلمية لألساتذة األجانب لمادة قصايرة واإلعاارات    

 ارجية وورش العمل. وهناك تقارير عامة يتم استخراجها لتوثيق كل من هذه المعلومات على حدة. الخ

 :المشكالت و التوصيات

هناك بعض البنود ال يتم إدراجها في البرنامج مثل منح الطالب والمؤتمرات التي تعقادها الكلياة وقاد تمات      -

 دخال هذه البنود في النظام. بإالمطالبة  

 التعليم والطالب إدارة شئون

فاي إدراج بياناات    MISبعقد مقابلة جماعية مع مدخلين البياناات فاي اإلدارة، تباين أناه ياتم اساتخدام نظاام         -

الطالااب األساسااية مثاال تاااريخ الماايالد والعنااوان ورقاام التليفااون والمؤهاال الدراسااي وبيانااات التجنيااد بالنساابة    

الثانية التي يقوم بدراستها والمقررات الدراسية لكال طالاب    للذكور. كما يتم إدخال رقم جلوس الطالب واللغة

 وما يطرأ عليها من تحديث ونتيجة الطالب وما يطرأ على الالئحة من تعديالت.

 إدارة شئون العاملين

في إدارة شئون  MISبمالحظة البرنامج وعقد مقابلة فردية مع مدخل البيانات، تبين أنه يتم استخدام نظام  -

 دخال البيانات الشخصية واالجتماعية والوظيفية الخاصة بالموظف ومستحقاته. العاملين إل
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 :المشكالت 

بعض البنود ال يتم تعديلها بسهولة مثل الرقم القومي فإذا تم إدخاله بطريقة خاطئة، ال يتم تعديله  -1

 في الجامعة. MISمرة أخرى إال من قبل المركز الخاص بال

وظف إذا كان منقوال من كلية أو جهة أخرى بسبب صعوبات في  صعوبة تغيير بيانات الم -2

 التواصل مع هذه الجهة.

 :التوصيات

للتواصل مع إدارة الجامعة لمعرفة البيانات غير المتوفرة الخاصة  Outlookأو  Accessاستخدام نظام  -

 بالموظف. 

 الكنترول

 في إدراج تقديرات الطالب.  MISيتم استخدام  نظام  - 

 :التالمشك

تتعلق المشكلة الرئيسية في أعمال الكنترول بطريقة البحث، حيث يتم البحث في جميع أسماء الطالب  -

 الختيار الطالب الذي يراد معرفة تقديره التراكمي على سبيل المثال مما يؤدي إلى إضاعة جزء من الوقت.

 :التوصيات

 على حدة بدال من البحث عن طريق االسم. من األفضل تقسيم البحث حيث يتم البحث من خالل كل قسم  -

 المكتبة

تم ضم مكتبة كلية األلسن إلى مشروع المكتبة الرقمية للمجلس األعلى للجامعات، حيث تم ربط مكتبة كلية  -

األلسن باتحاد المكتبات الجامعية مما أدى إلى توافر قاعدة بيانات أون الين من خالل الموقع التالي 

www.eulc.edu.eg ث يقوم هذا المشروع على ثالث خطوات رئيسية: إدخال البيانات وتفعيل حي

االستعارة والبحث. حيث يتم إدراج كل بيانات الكتاب الوصفية مثل اسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات 

الطبعة وبيانات النشر والوصف المادي وموضوع الكتاب والسلسلة ورقم التصنيف والرقم الدولي الموحد 

 . للكتاب
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 :المشكالت

 مشكلة إنقطاع اإلنترنت.  -1

أمين تختلف الكتب من حيث اللغات التي ال يعرفها إال المتخصصون مما يشكل صعوبة على   -2

 في إدخال بيانات هذه الكتب.  المكتبة المختص

عملية إدخال البيانات  إلشراف علىعدم وجود متابعة دورية من ِقبل اتحاد المكتبات الجامعية ل -3

واإلخطار بما طرأ على قاعدة البيانات من تحديثات مما يؤدي إلى تكرار نفس األخطاء في عملية 

 إدخال بيانات الكتب.   

هناك بعض الصعوبات في عملية اإلدخال فيما يتعلق بالجزء الخاص بعالمات الترقيم والذي يعد  -4

إدخال البيانات بطريقة بالمكلف معقدا ومن الصعب استيعابه مما يشكل صعوبة على الموظف 

 سلسة. 

 الخاصة بالكتب. تفعيل نظام االستعارة االلكترونية دون االنتهاء من عملية ادخال البيانات -5

 :التوصيات

       عقد المزيد من الدورات التدريبية بشكل مفصل لمزيد من الفهم والتدريب على طرق االدخال  -

 (.3/0)مرفق ق

 ة التمويل الذاتيدور القيادات في تنمي 2/5

 خطة لتنمية الموارد الذاتية  

تم إعتمادها فى مجلس الكلية بتاريخ  2113-2112هناك خطة لتنمية الموارد الذاتية للعام الجامعى  -

 (2 /3)مرفق ق .13/2/2113
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 تشمل أهداف الخطة األتى:

 دعم القدرة الذاتية للمؤسسة -0

لية من خالل خطة وحدة رفاعة للبحوث وتنميتة المعلومتات اللغويتة    هناك خطتان لتنمية الموارد الذاتية للك

 والترجمة و هى تشمل األتى:

 .13/2/2113قد تم إعتمادها فى مجلس الكلية بتاريخ و (3/11)مرفق قخطة محدثة للدورات  -أ

 .15/5/2113قد تم إعتمادها فى مجلس الكلية بتاريخ و (3/11)مرفق قخطة الترجمة و النشر -ب

تمثل خطة الدورات في تقديم دورات تدريبية لتحسين مستوى الطالب ودورات لغة عامة للغات التي ت -ج

تدرس بالكلية و دورات لغة عربية لألجانب باإلضافة إلى دورات لتنمية مهارات التدريس و الترجمة العامة 

 والترجمة المتخصصة.

عليمية وتنمية المهارات وقدرات كل من الطالب، و بذلك تساهم دورات وحدة رفاعة أفي تطوير العملية الت -

مطوية أنشطة  و الخريج، و األجنبى الذى يريد تعلم اللغة العربية واألطراف المجتمعية األخرى مرفق

 .(3/12)مرفق ق رفاعة

جنيًها مصرًيا عدا دورة اللغة العربياة   471إلى  315تتراوح أسعار الدورات التي تقدمها وحدة رفاعة من -

دوالًرا. ويحصل عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس في هذه الدورات على  101جانب التي تبلغ تكلفتها لأل

جنيًهاا. مرفاق الورقاة الدعائياة لوحادة       61جنيًها في الساعة، وتسعى إدراة وحدة رفاعة على رفعها إلى  45

 .(3/13)مرفق ق رفاعة والدورات التي تقدمها 

قيااام  الوحاادة بأعمااال الترجماة المعتماادة و المراجعااة ماان خااالل أعضاااء هيئااة   و تتمثال خطااة الترجمااة فااى  -

التدريس المتخصصين و الذين لهم خبرة فى مجال ترجمة الشهادات و العقاود و المساتندات الرسامية و ذلاك     

  .مصريًا جنيهًا 111و  71باإلضافة لترجمة المؤتمرات. و يتراوح سعرترجمة الورقة بين 

اعة اإلصدارات العلمية فى مجال األدب و الدراسات اللغوية و علوم الترجماة مثال صاحيفة    تنشر وحدة رف -

جنيهاا   31و  21األلسن، مجلة فيلولوجى، مجلة األلسن للترجمة، و مجلة إبريز. تتراوح قيمة اإلصدار بين 

 . مصريًا
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داخل الكلياة. وقاد بلاغ صاافي      ( منفذا لبيع الكتب التي يتم تدريسها4/11/2112افتتحت الوحدة حديًثا )في  -

( جنيًهااااا، يحااااذف منهااااا جملااااة   355447.21) 2113\3\31وحتااااى  1/1/2113قيمااااة اإلياااارادات ماااان  

 .( جنيهًا162706.14الفترة بقيمة ) المصروفات في نفس

و ذلك طبقا للوائح المالية للوحدات  %66تبلغ نسبة المستخدم إلى اجمالى المخصصات المالية الحكومية  -

اكز ذات الطابع الخاص و المعتمدة من قبل وزارة المالية و مجلس الجامعة. و تخصص  نسبة  و المر

 الالئحة الداخلية لوحدة رفاعة )مرفقمن هذه اإليرادات للمكافأت و مستلزمات التشغيل و الخامات  01%

  (3/14ق

ة و قد تم من صافى أرباح وحدة رفاعة للصرف على وحدة ضمان الجود % 10تم تخصيص نسبة  -

 .(3/5)مرفق ق  3/11/2112إعتماد ذلك فى مجلس الكلية بتاريخ 

و فى ضوء الالئحة الجديدة للوحدات و المراكز ذات الطابع الخاص  الصادرة بناء على محضر قرارات  -

تم تخفيض  نسبة الدخل المخصص للمكافأت و مستلزمات  31/3/2113جامعة عين شمس المنعقد فى 

بإعتماد قرار بتحمل  5/6/2113. و بناء على ذلك قام مجلس الكلية فى جلسته بتاريخ %51التشغيل إلى 

وحدة رفاعة لتكاليف إصدارات مجلة األلسن للترجمة، و كتاب إبريز، و كتاب رفاعة و . ذلك تشجيعا 

 الكليةقرار مجلس  )مرفق للبحث العلمى حيث تنشر فيها أبحاث شباب الباحثين لمرحلة ما قبل الدكتوراة.

 (3/14ق

 ضمان استمرارية التمويل الذاتى -2

 إعتماد برنامجين بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس فى كل من قسم اللغة اإلنجليزية و الفرنسية. تم -

)بعد خصم المخصصات المالية الحكومية(  من إيرادات  %73حيث يتم تخصيص نسبة  (15 / 3)مرفق ق

 لس اإلدارة مع مراعاة اللوائح و الضوابط المنظمة لهذا الشأن.البرنامج لما يقرره مج

مان الادخل المخصاص     %11علاى تخصايص نسابة     3/11/2112تمت الموافقة فى مجلس الكلياة بتااريخ    -

 .(5 / 3)مرفق قللكلية للصرف على متطلبات وحدة ضمان الجودة 

 زيادة الدعم المالى المخصص للفاعلية التعليمية -2

 هاذا الصادد بتشاجيع زياادة أعاداد الطاالب الوافادين )غيار النااطقين باللغاة العربياة(. وفقااً             لياة فاى  قامت الك -

 .(16/ 3ق مرفق) للسياسة التى وضعتها لجذب الطالب الوافدين
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)مرفق كما قامت الكلية بدعم إبرام إتفاقات مشروعات مشتركة بين الكلية و المؤسسات األجنبية 

 (و منها:2/07ق

 فى المشروع البحثى "أطفال الشوارع بين المواجهة والعالج." المشاركة -

مركز دراسات أدب  -مشروع التعاون مع جامعة يوهان فولفجانج جوتة بفرانكفورت بألمانيا  -

 األطفال و الشباب

 مشروع التعاون مع مؤسسة ويكيبيديا التعليمى إلثراء المحتوى العربى. -

نكة و الخاص بتجديد اللغة األسبانية و تطورها كلغة مع جامعة سلمIDELE مشروع تيمبوس -

 أجنبية.

برنامج اراسموس مندس و الخاص بتمويل اإلتحاد األوروبى لطالب منح اراسموس مندس  -

 بجامعة عين شمس.

اإلتفاقية الثقافية بين الكلية و جامعة تسكوبا و الخاصة بتبادل الطالب لمدة خمس أعوام اعتبارا  -

 .2113من 

لة الجامعية اتفاقية المعنية بتطوير برنامج التعليم عن بعد مع مكتب الشرق األوسط للوكاإل -

 الفرانكوفونية.

 دعم البنية التحتية التعليمية و اإلدارية - 4

 

يتم ذلك من خالل تطوير قاعات التدريس و من خالل تطوير دورات الميااة و أعماال الصايانة لألجهازة و      -

 التدفقات النقدية من البرامج الجديدة هى مصدر التمويل. أعمال البياض حيث تعد

 :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع

تتفاعل الكلية مع العديد من المؤسسات الخدمية واإلنتاجية من أجال تقاديم خادمات مجتمعياة تطوعياة ومان        -

ص العمل لهم بعد التخرج. كماا تعمال علاى التواصال     أجل تدريب الطالب وإعدادهم لسوق العمل وتوفير فر

جين للعااام يلخاارا مااع خريجااي كليااة األلساان ماان خااالل وحاادة متابعااة الخاارجيين. مرفااق أنشااطة وحاادة متابعااة 

 .(3/10)مرفق ق  2113-2112الجامعي 
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 تتعامل الكلية مع:

بايز لتكنولوجيا المؤسسات والشركات المتخصصة في الترجمة مثل المركز القومي للترجمة، وأرا -

 الترجمة وشركة ووردفاست.

الشركات الكبرى التى تقدم فرص عمال للخاريجين مثال فودافاون والشاركة المصارية لالتصااالت         -

 ونظم المعلومات )أكسيد( وهيئة أمديست.

 شركة توريكو للسياحة والنقابة العامة للمرشدين السياحيين. -

ني للطالب مثل مركز الدراسات االستراتيجية والسياسية القطاعات التي تتيح فرص التدريب الميدا -

بجامعااة الاادول العربيااة ومجلااة السياسااة الدوليااة التابعااة لجرياادة األهاارام وشااركة جلوبااال أوريناات        

 للسياحة.

الجمعيات التي تعمل علاى خدماة المجتماع والحفااظ علاى البيئاة مثال جمعياة رساالة وجمعياة هبكاا             -

(HEPCA) وجمعية وتد للتنمية الثقافية والبشرية. للحفاظ على البيئة 

 من نماذج وفاعليات التعامل مع هذه القطاعات ما يلي:

عقد بروتوكول تعاون لحل مشكلة األمية مع مدير عام فرع القاهرة لهيئة تعليم الكبار ومدير إدارة -

 .2112\0\26وسط القاهرة بتاريخ 

 -وحدة متابعة الخريجين -المجتمع وتنمية البيئةبين قطاع خدمة  21/2/2113اتفاق تعاون بتاريخ  -

 يوالسيد أحمد عادل المدير التنفيذ والسيد وليد كريم صاحب شركة "جلوبال أورينت للسياحة"

فى رفع  الشركة رحالت تدريبية لطالب وخريجى الكلية مساهمة منلللشركة على تنظيم الشركة 

متطلبات سوق العمل من خالل البرنامج التدريبى كفاءة أداء الخريجين وإعدادهم إعدادا يتناسب و

 الذى تتبناه وحدة متابعة الخريجين.

 .2113\2\21تنظيم زيارة للمركز القومى للترجمة  -

"األلسن والمجتمع: البرامج الدراسية وسوق  - 2113\3\5للتوظيف فى  الملتقى األولتنظيم  -

الهيئات ومثلي منظمات ومؤسسات األعمال العمل" ضم ممثلي األقسام العلمية بالكلية وكذلك م

 في الملتقى مثل فودافون واكسيد وأمديست. والشركات المشاركة
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 لسن وبالتنسيقجى كلية األيبمشاركة طالب وخر 2113مارس 6كلية األلسن األولى حملة تشجير -

 والبشرية.جمعية الوتد للتنمية الثقافية بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و

وزارة الثقافاااة فاااي   -توقياااع بروتوكاااول تعااااون باااين وحااادة رفاعاااة والمركاااز القاااومى للترجماااة      -

12\3\2113. 

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الكلية والمركز القومى للترجمة، تم عقد معرض اصدارات  -

 .2113مارس  20 – 24المركز القومى للترجمة في الفترة من من 

"الترجمااة عباار العصااور" يااوم  قااد ناادوةعاأللساان ب ةتحاااد طااالب كلياااميااة بعللجنااة الالتعاااون مااع ال -

 Yves /األسااتاذ والتااى حاضاار فيهااا   بكليااة األلساان بقاعااة المااؤتمرات   2113\4\17األربعاااء 

A.Champollin كبر شركات برمجيات الترجمة بواساطة  ألشركة وردفاست من  الرئيس التنفيذي

 . الحاسوب على مستوى العالم

وورقاة دعائياة    (3/12)مرفاق ق ورقة دعائية خاصة بحملة "مًعا من أجال ألسان خضاراء"     مرفق -

 .(3/21)مرفق قفرص التدريب الميداني المتاحة ب أخرى خاصة
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 نقاط القوة:* 

حيث تطبق كلية  رؤساء األقسامو  العميد و الوكالء ختيارإوجود عملية ديمقراطية فعلية فيما يتعلق ب -

عين شمس و م العالى و البحث العلمى و جامعة يير الديمقراطية الواردة إليها من وزارة التعلياأللسن المعا

ية على مستوى الجامعات ا تعتبركل من كلية األلسن وجامعة عين شمس رائدة فى مجال تطبيق الديمقراطذبه

ن فيها اإلختيار على شهد تطورا ملحوظا من خالل  و ضع ألية جديدة يكو الوكالء كما ان تعيينالمصرية. 

أساس معايير يجب أن تتوافر فى عضو هيئة التدريس المتقدم للوظيفة و ليس على السلطة التقديرية لعميد 

الكلية. يخضع اإلختيار لمدى توافق العضو المتقدم مع المعايير و إجماع  لجنة الحكماء على إختيار 

                                                                              األفضل.                                          

لك يتم بناء ذات الطابع الخاص. فذ إتباع نفس العملية الديمقراطية فى إختيار مديرى المراكز و الوحدات  -

ضوء شروط على األلية المقدمة من مجلس جامعة عين شمس حيث يتم تشكيل لجنة خماسية لإلختيار فى 

                                                                            عامة و معايير موثقة و معلنة لإلختيار.

                    ا يعد تطورا عن العام السابق.ذمشاركة الطالب فى استقصاء الرأى عن نمط القيادة و ه -

القيادة فى كل قسم على حدى مما يحقق الشفافية و العدل و عدم  العمل على إستقصاء األراء حول نمط -

                                                                                                              اإلنحياز.

ث تسير عملية إتخاذ تبنى الكلية  لنمط قيادة ال يركز كل السلطات فى يد القادة و يحرم المرؤوسين بحي -

القرار من أسفل إلى أعلى أى من مجلس القسم حيث يتم تصعيدها للجان مجلس الكلية إنتهاءا بمجلس الكلية. 

)العاملين والمتفرغين(  و أعضاء  كما ان المجلس و اللجان المنبثقة عنه يقوم على مشاركة جميع األساتذة

ى لألستاذ المشاركة فى لجنتين على األكثر، و عضو هيئة هيئة التدريس من جميع أقسام الكلية بحيث يتسن

التدريس فى لجنة واحدة و ذلك فى سبيل إتاحة الفرصة للجميع لطرح أفكارهم من أجل إشراكهم فى عملية 

                                                                                                        إتخاذ القرار. 

عقد إجتماعات شهرية مع الهيئة المعاونة، و اإلداريين، و ممثلى إتحاد الطلبة لمناقشة المشكالت و  -

المقترحات و عرضها على مجلس الكلية إتباعا لسياسة الباب المفتوح و تسهيال لسبل اإلتصال بين القيادة و 

                                                                                                            المرؤوسين.

                           زيادة فاعلية وحدة التدريب  نتيجة لتوافقها مع اإلحتياجات فى المجاالت المختلفة. -

                 حدى. لكل إدارة علىMIS تفعيل نظام قاعدة بيانات بواسطة نظام مشروع إدارة المعلومات -

يوجد خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية تحدد فيها الكلية كيفية تنمية مواردها فى ضوء أطر زمنية محددة  -

 تبعا لألولويات.
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 قاط الضعف: * ن

أشار إستقصاء الرأى للجهاز اإلدارى عن نمط القيادة بالكلية إلى وجود نسبة كبيرة من اإلحجام  -

                                                          سادة الوكالء و أمين الكلية.عن إبداء الرأى بالنسبة لل

ناك إحجام عن إبداء الرأي لدى الكثير من الطلبة بالنسبة للعميد ووكيل الكلية لشؤون التعليم ه -

                               والطالب ويتضح ذلك من خالل النسبة الكبيرة التي رفضت إبداء الرأى.

فض أغلب أعضاء هيئة التدريس فى األقسام المختلفة إبداء رأيهم فيما يخص نمط القيادة الخاص ر -

                                                                                             بالسادة الوكالء. 

                                                .تبياناتعدم توافر أساليب متنوعة لجمع و تحليل اإلس -

                                                           عدم وجود كتيبات بالدورات التى يتم عقدها. -

.                   ذية الراجعة من عمليات تقويم التدريبليات واضحة لإلستفادة من التغآعدم وجود  -

                      فى اإلدارات المختلفة بالكلية. MIS ود صعوبات فى تفعيل نظام قاعدة البيانات الوج -

ها و توظيفها فى ذاتية ّالية واضحة و مفعلة و معلنة لمتابعة تنفيذلم تشمل خطة تنمية الموارد ال -

 .ضوء اإلحتياجات الخاصة بالكلية

 : * مقترحات التحسين

اإلداري بالنسبة لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية بأهمية تحقيق  أوصى الجهاز -0

                                                                                                         اآلتي:  

                                                                                        العدل بين الجميع. -

اختيار مديري اإلدارات ورؤساء األقسام  اإلدارية بناء على الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار.     -

تحديد المهام الخاصة بكل إدارة ومسئولياتها وواجباتها وأال يترك األمر يسير بمبدأ من يستطيع أن  -

                                                                                                يفعل فليفعل. 

                                                                            تقييم العمل ومكافأة صاحبه.  -

                                                  ملء الفجوات الموجودة في اإلدارات بأشخاص مناسبين.  -

قبول امتناع بعض اإلدارات عن تقييم السادة وكالء الكلية ألن طبيعة العمل بها ال تستدعي  -

                                                                                              التعامل معهم. 

                                            واتخاذ القرارات.  اتخاذ الالزم  ضد البطء في اإلجراءات -

                                                                  االهتمام بمطالب الموظفين ورغباتهم. -

اتخاذ الالزم ضد الالمركزية في اتخاذ القرارات و إتاحة الفرصة لعقد اجتماعات تفاعلية مع  -
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                                                 ت الكلية للوقوف على المشكالت والتوصل للحلول.قيادا

لإلحجام عن إبداء الرأى الخاص بالعميد و وكيل شؤون الطالب  من قبل الطالب يمكن  بالنسبة -2

ت من أجل تداركه من خالل زيادة وعى الطالب بالجهد المبذول و اإلجراءات العديدة التى أتخذ

                                                                       النهوض بالمستوى و تطوير الكلية.

إشراك الطالب فى العملية الديمقراطية من خالل تمثيلهم و األخذ برأيهم فى المجالس و اللجان  -2

                                                                                             فيما يخص شؤونهم.

أما بالنسبة لإلحجام عن إبداء الرأى بالنسبة للوكالء فيجدر معالجته عن طريق قياس مردود  -4

أعمالهم و أنشطتهم من خالل التواصل المباشر مع المرؤوسين و األخذ برأيهم أو من خالل عمل 

                              لها. لتوفيق و تعديل خططهم المستقبلية وفقًااإلستبيانات و التغذية الراجعة 

توفير أساليب متنوعة لجمع و تحليل اإلستبيانات الخاصة بإستقصاء الرأى فى نمط القيادة. و  -5

                                            وضع أليات واضحة لتعظيم اإلستفادة من التغذية الراجعة.

        عمل كتيبات بالدورات التى يتم عقدها لتنمية المهارات اإلدارية ليسهل تتبعها و المشاركة فيها. -1

.                     ذية الراجعة من عمليات تقويم التدريبتوفير ّاليات واضحة لإلستفادة من التغ -7

خدام نظام قاعدة البيانات ال تشكيل لجنة للتعامل مع الصعوبات و المشكالت التى تتعلق بإست -8

MIS  فى اإلدارات المختلفة بالكلية و للتواصل مع المركز الخاص بالنظام بالجامعة من أجل

التوصل لحلول. و فى هذا المجال أيضا، أوصت بعض اإلدارات بعقد المزيد من الدورات التدريبية 

                                             التدريب على طرق إدخال البيانات. لتحقيق المزيد من الفهم و

تحديد اإلحتياجات المالية للكلية بناء على متطلبات خطط التحسين و التطوير و وضع ّالية  -2

 اتية وفقا لهذه اإلحتياجات .ذخطة تنمية الموارد ال ذواضحة و مفعلة و معلنة لمتابعة تنفي

 

****************** 
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(4) 

تالمصداقية واألخالقيا  



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 90

 

 0/4 حقوق الملكية الفكرية والنشر 

  0/0/4 االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر   

 اإلجراءات التي تتبعها المؤسسة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر:

 اتبعت المؤسسة بعض اإلجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر حيث:

 (  1/ 4مرفق ق ).  التدريس اء هيئةوتوزيعها على أعض ، تم عمل مطبوعات -
  

   ،  والطالب، نيهم اوومع ،تم عمل مطبوعات على شكل لوحات )بانر( ألعضاء هيئة التدريس -

كالمكتبة العربية  : ، وقد وضعت فى جميع أنحاء الكلية الملكية الفكرية بينهم حقوق لنشر ثقافة، واإلداريين 

 ( 3/  4، ق  2/  4قمرفق ).  والمداخل،  والردهات، ، والممرات  والمكتبة األجنبية، 
  

،  والمراجع ، ذكر المصادرب بين الطالب ، ونسبة األفكار الى أصحابها  نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية -

و في ،  ، وفى نهاية األبحاث الهوامش في -أبحاثهم  فييستعين بها الطالب  التي - والمواقع األلكترونية

والتأكيد على أهمية األمانة العلمية ، واألكاديمية ، من خالل مادة المقال والمراجع ،  لبحثيةالبطاقات ا

والمطالعات التى يدرسها قسم اللغة العربية لجميع األقسام ، وكذلك مادة قاعة البحث التى تدرس لجميع 

  ( 4/  4مرفق ق)األقسام . 
 

ة ألعضاء هيئة التدريس ، كما تم عمل ـ عقدت دورات تدريبية ) متكررة ( فى حقوق الملكية الفكري

استبيانات عن هذه الدورات ، وتحليل لهذه االستبيانات ، وأهم التوصيات التى انتهت اليها هذه الدورات . 

 (    5/  4مرفق ق)
 

 2112فبراير  20 – 27ليكتروني" على مدار يومين من عقدت ندوة "تكنولوجيا التعليم والنشر اإل -

والليسانس بمفهومي: النشر  الدراسات العليا مرحلتيئة التدريس ومعاونيهم وطالب لتعريف أعضاء هي

 (  6/  4قمرفق )ع التعليم االليكتروني. االليكتروني، ومشرو

حفظ حقوق الملكية  فيعقدت ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنشر اإلليكتروني ودورة  - 

 (  7/ 4مرفق ق)ذه الورش. بيانات عن هالفكرية، وتم إجراء است
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  تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر: التيفاعلية اإلجراءات 

   : اتبعت المؤسسة بعض اإلجراءات للمحافظة على حقوق التأليف والنشر، حيث أنه

ر، وقانون لفكرية والنشيحوى قواعد حماية حقوق الملكية ا الذيتم إصدار دليل حقوق الملكية الفكرية،  -

ية ، وعلى وقد تم توزيعه على جميع أقسام الكلية ، وهو متاح بوحدة الجودة بالكل . حماية الملكية الفكرية

(  0 / 4مرفق ق)موقع الكلية .   

           رية . تمت موافقة مجلس الكلية على مقترح لآلليات التى تتبع حيال انتهاك حقوق الملكية الفك -

(  2/  4قمرفق )  

ية الفكرية . صدار ميثاق أخالقيات البحث العلمى ، وقواعده لصيقة الصلة بالمحافظة على حقوق الملكإـ تم 

لكلية .وقد تم توزيعه على جميع أقسام الكلية ، وهو متاح لالطالع بوحدة الجودة بالكلية ، وعلى موقع ا  

فظة على يات المهنة ( ، وقواعده لصيقة الصلة بالمحاصدار دليل األخالقيات واآلداب الجامعية ) أخالقإـ تم 

 حقوق الملكية الفكرية . 

م والنشر من خالل تكنولوجيا التعلي ، وذلك ، وبياناتها توثيق كل المنشورات العلمية لكلية األلسن - 

يات جامعة وى كلعلى مست -وكان لها السبق  -تم تفعيلها بالكلية حيث أطلقت كلية األلسن  التياإللكتروني 

لعلميتين ، وتم من خالله نشر األبحاث العلمية بالدورتين االعلميموقعًا إلكترونيًا للنشر  -عين شمس 

( 5( نشر )11/7/2112الصادرتين عن الكلية، وهما "فيلولوجى" و "صحيفة األلسن"، وتم حتى اآلن )

 ت األدب واللغة والترجمة. ( بحث فى مجاال61أعداد من هاتين الدورتين، تحتوى على ما يقرب من )

(  11 / 4مرفق ق)  

جع الخاصة توثيق بيانات المصادر والمرالكترونية ، وذلك بعد أن تم وضع آليات الستخدام المكتبة اإل -

صدر أو مرجع إطار مشروع ميكنة هذه المكتبات، بإعطاء كل م فيكل اللغات بتسجيلها،  فيبمكتبات الكلية 

امعة ، وانشاء ، فى اطار مشروع ميكنة المكتبات بالج عن طريق برنامج فيوتشرباركود خاص بكل بياناته 

( 11/ 4ق مرفقموقع الكترونى للمكتبة )  

فظ تح والتيالحدود المسموح بها،  فيعدم السماح بتصوير بعض األجزاء من المصادر والمراجع إال  - 

( 12/  4ق مرفق)حقوق الملكية الفكرية لها.  لهذه المؤلفات  



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 92

 

سائل الر من صاحب البحث أو كتابيعدم السماح بتصوير أجزاء من الرسائل العلمية أو األبحاث إال بإذن  -

( 13/ 4ق مرفق)وموافقة إدارة الكلية.   

لتى يعتمدون الكترونية والمواقع اإلالمراجع المصادر و بذكر بحقوق الملكية الفكرية وعيهم الطالب يطبق -

( 14 /4مرفق ق). البحثية  عليها فى األبحاث والبطاقات  

        . برامج الكمبيوتر على البرامج المرخص باستخدامها من قبل جامعة عين شمس  فياالعتماد  -

(  15/  4مرفق ق)  

على  تتبعها المؤسسة للمحافظة التيعن فاعلية اإلجراءات  بالكليةانطباعات أعضاء هيئة التدريس 

                                                                           حقوق الملكية الفكرية:
 التيجراءات تم عمل استبيانات لقياس انطباعات أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن فاعلية اإل -

.  ستبياناتتتبعها المؤسسة للمحافظة على الملكية الفكرية. كما تم عمل تحليل بيانات لهذه اال

                                                                                    ( 16/  4قمرفق )
يس من تتكون من مجموعة من أعضاء هيئة التدر التيتم تدشين لجنة النشر اإلليكتروني  -

.  مختلف أقسام الكلية وفى كل التخصصات، يتولون التحرير والترجمة والمراجعة  

 عدم التمييزالممارسات العادلة و 4/2

 -ملين العا -تطبق المؤسسة قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس 

:   المؤسسة على ما يلي في، حيث تحرص القيادة األكاديمية  الطالب  

 0/2/4 ضمان العدالة وعدم التمييز

سات ، ومن الممار لتعلم والتقويمفرص ا في ةالمساواضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث 

                                                                                       : الدالة على ذلك

طبقًا  يريدون، الذييرغبون تعلمها، وااللتحاق بالقسم  التيمن حق الطالب اختيار اللغة  -

                                                     (  17/  4ق مرفق)لشروط االلتحاق بكل قسم. 

م ومدى من حق الطالب التحويل من قسم إلى قسم خالل فترة معينة تسمح لهم بتحديد ميوله -

                                                              .  دراسة هذه اللغة فيقدرتهم ورغبتهم 

. اللغة الثانية بحرية تامة من حق الطالب اختيار -  
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ومدى قدرتهم  من حق الطالب تغيير رغبة اللغة الثانية خالل فترة زمنية كافية تسمح لهم بتحديد ميولهم - 

                                                                       .  دراسة هذه اللغة فيورغبتهم 

بها.  لية واالطالع على ما بها واالستعارة منها، واالستفادةمن حق الطالب دخول مكتبات الك -

                                                        .  من حق الطالب استخدام المكتبة الرقمية -

  . كريةإطار قواعد المحافظة على حقوق الملكية الف فيمن حق الطالب التصوير من المكتبة  -

ات، ، حيث إنه من حق كل طالب دخول معامل اللغ فرص التعلم فيميعهم يتساوى الطالب ج -

 يع الطالب، وتنسيق الوقت بما يسد احتياجات جم ومعامل الكمبيوتر، عن طريق تنسيق األعداد

                                                     . فرص التعلم فيويحقق العدالة والمساواة لهم  

                 .  تقدمها الكلية بوحدة رفاعة التيب االلتحاق بالدورات المختلفة من حق الطال -

ية ، ـ يوجد دليل للطالب ، يوضح قواعد االلتحاق بالكلية ، وأقسامها ، واختياراللغة الثان

                                          (   10/  4ق بة والمعامل ... الخ . )مرفقواستخدام المكت

ادة، والمادة العلمية المقدمة لهم، وأستاذ الم،  قاعات الدرس فيمن حق الطالب اإلدالء برأيهم  -

 فياتذة أعدت لذلك، وعن طريق لقاء الطالب باألس التيحرية تامة عن طريق االستبيانات  في

                                                         .  وقت الساعات المكتبية واإلرشاد الطالبي

 ، الشكاوى: ق يداعن طريق صن، ومقترحات  ، من حق الطالب إبداء ما لديهم من شكاوى -

                                     (  21/ 4، ق 12/ 4ق )مرفق واالقتراحات الموجودة بالكلية.

ة لية والمشاركتعقدها الك التي، وورش العمل  من حق الطالب حضور الندوات والمؤتمرات -

                                                                                                   يها . ف

 يدرسونها أو المحتوى العلمي، مع التيمن حق الطالب االطالع على توصيف المقررات  -

                                             (  22/  4، ق 21/ 4ق مرفق)بداية الفصل الدراسي. 

(  23/ 4ق مرفق).  االمتحان فيتقدم  التييعلم الطالب بتوزيع الدرجات على ورقة األسئلة  -

                       . سرية تامة تضمن للطالب عدالة التقويم فييتم تصحيح أوراق الطالب  -

درها بوعات ، أو الدوريات التى تصمن حق طالب الدراسات العليا نشر أبحاث لهم فى المط -

                           (  24/  4ق رفاعة ـ ابريز ، وغيرها ( . )مرفقالكلية ، مثل : ) أبناء 

اسية ،  يفاد فى األجازات الدرجراءات الخاصة بطالب الدراسات العليا سواء فى اإلسهيل اإلـ ت

الذى  طريق تفويض العميد ، بناء على التفويض نهائها ، عنإوالمهمات العلمية ، أو مدها ، أو 

لكلية بتاريخ : ، ثم فى مجلس ا 2112/  2111وافق عليه مجلس الكلية للعام الجامعى 

(.25/  4ق . )مرفق 3/11/2112  
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 (  26/  4ق ا . )مرفقـ يوجد دليل لطالب الدراسات العلي

) مكتبة رفيق الدرب ( ، لتسهيل سبل ـ يوجد مكتبة خاصة بذوى االحتياجات الخاصة من المكفوفين  

 االطالع ، والبحث ، والطباعة ، والترجمة ، وتحويل المناهج وكذلك االمتحانات باستخدام طريقة ) برايل(.  
 

 : جة الممارسات غير العادلةاتخاذ إجراءات وقرارات تصحيحية لمعال *
  
ذا ماتضح وقوع بعض إنصابها  يتم اتخاذ اجراءات عملية لتصحيح مسار األمور ووضعها فى - 

 المماراسات غير العادلة ، أو حتى الشك فى وقوع خطأ ما ، حيث أنه :
               
من حق الطالب تقديم التماسات لبحث نتائجهم والتأكد من صحة درجاتهم إذا شعروا بغبن أو ظلم وبأن  -

االلتماسات والبت فيها للتأكد من صحة  درجاتهم أو تقديراتهم تخالف توقعاتهم وتقوم الكلية ببحث هذه

 . مالنتيجة ودقتها، أو عدم صحتها، وبالتالي تصحيحها، وإعالم الطالب بما تم التوصل إليه حيال التماساته

 (  27/  4ق ويتم ذلك باآللية اآلتية : )مرفق
 

 ـ يتقدم الطالب بااللتماسات الى مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .
   

)طبقا لكونترول كل  لتماسات إلى الكونترولقوم أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بإحالة هذه االي -

،  ، وبالتالي فإن القائمين على أعمال الكنترول يقومون بفحص هذه االلتماسات التخاذ الالزم فرقة ( ،

، ويتأكدون من  اإلجابة حيث يراجعون الدرجات داخل كراسات ؛ وفحص أوراق الطالب بدقة شديدة

داخل درجات األسئلة  يراجعون تجميع درجات أنهم ، كما تصحيح جميع األسئلة دون إغفال أي سؤال منها

 الشيتات وتجميعها في أوراق الرصد )، يتم مراجعة الدرجات  ثم،  ( المرايا ، وكذلك خارجها ) الكراسات

 . ليمراجعتها على جهاز الحاسب اآل لك، وكذ (الورقية 
 

 ، ثم يخطر الطالب بذلك بذلك رسميًابذلك تخطر شئون الطالب  ة الدرجات والتقديرات ،وإذا اتضح صح -

 ، وتخطر شئون الطالب يتم تصحيح الخطأ وقوع خطأ فى الدرجات أو التقديرات ،وإذا اتضح  . رسميًا

 ( 20/  4ق )مرفق . بذلك رسميًاأيضا ويخطر الطالب ،  رسميًابذلك 
  

تستوجب التحقيق والتصويب .        عملية لتصحيح ماقد يقع من مخالفات تخاذ اجراءاتإكذلك يتم ـ 

 (   22/  4ق )مرفق
 

تجنب التعارض في المصالح ) عدم التدريس في حالة وجود أحد األقارب من الدرجة األولى أو اإلشراف 

 ( العلمي على طالب معينين لوجود مصالح خاصة

وبالتالى اليسمح لعضو .  ، ويخطر أعضاء هيئة التدريس بذلك م الجامعات على ما سبقينص قانون تنظي -

هيئة التدريس بالعمل فى كونترول الفرقة التى يلتحق بها أقارب له من الدرجة األولى . وقد كانت هناك 
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لسابقة : من حاالت من هذا النوع التزم فيها أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والقوانين فى األعوام ا

 ( 31/  4، ق 31/  4ق مرفق) 2111حتى  2110
   

مثال ) 0( : أ.د/ نجوى عمر كامل ، بقسم اللغة العربية ، التى كانت رئيسا كنترول الفرقة 

في الفرقة  آخر لوجود قريب لها من الدرجة األولى كنترولأخطرت قيادة الكلية بطلب نقل إلى ف ة،الثاني

ى إل عادتفرقة الثالثة، ثم ال كنترول، فتم نقلها إلى 2110/2112العام الجامعي  في ، الثانية )ابنتها(

 في، وكذلك الحال 2112/2111 عامالثالثة فرقة ال فيابنتها   الفرقة الثانية عندما أصبحت كنترول

 تدريسها للفرق المختلفة .
                   

مثال )2( : أ.د/ نجوى عمر كامل بقسم اللغة العربية لم تقم باإلشراف على رسالة ماجستير لقريب لها 

 من الدرجة األولى )أخيها( لعلمها بعدم جواز ذلك قانونا.
                            

مثال )2( : أ.د/ مصطفى فتحي جنيدي بقسم اللغة األسبانية ، كان رئيسًا لكنترول الفرقة الثالثة، 

لفرقة ا فيآخر لوجود قريب له من الدرجة األولى  نترولكولكنه أخطر قيادة الكلية بطلب نقل إلى 

. الفرقة األولى كنترول، فتم نقله إلى 2111/2111 الجامعيالعام  فيالثالثة )ابنه( وذلك   

افز ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس )توزيع أعباء اإلشراف والتدريس، والحو

. ( وغيرها والبعثاتوالمكافآت،   

،  ، واألقدمية كالتخصص ، فإن تحقق العدالة يخضع لعدة عوامل فيما يخص توزيع أعباء اإلشراف -

 ( 32/  4ق قمرف). والنصاب المسموح به 
  

،  عرض البعثات المتاحة على مجلس القسم في، فإن العدالة فيها تتحقق من خالل الشفافية  كذلك البعثات -

،  ، ويتم الترشيح طبقًا للشروط المتضمنة بالبعثةبها  دريسجميع أعضاء هيئة الت معالإيتم حيث 

  ( 33/ 4ق مرفق) .و هيئة التدريس نفسه، وكذلك استعداد عض واللغة ، واألقدمية ، كالتخصص
 

 ( 34/ 4قمرفق )على درجته العلمية.  ساعات التدريس طبقًا لنصاب كل عضو هيئة تدريس بناًءتوزيع  -

،  ، والنقل، والحوافز والمكافآت والترقيات توزيع أعباء العمل يز بين العاملين )ضمان العدالة وعدم التمي

. ( وغيرها  

العمل على  ، حيث يقسم رؤساء أقسام اإلدارات مهام يتم توزيع أعباء العمل بما يحقق العدالة بين العاملين -

 (  35/  4ق مرفق). ، ولكل فرد مهامه المنوط بها كل أفراد القسم



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 96

 

أن  أي،  والنقل وغيرها طبقًا لقانون العاملين بالدولة ، والترقيات، ق العدالة في الحوافز، والمكافآت تتحق -

 (  36 /4مرفق ق ) .  معةذلك تتبع الئحة الجا فيالكلية 

ة والخارجية المختلفة الداخلي تتابع المؤسسة القرارات المتخذة، والتي تتعلق بشكاوى ومقترحات األطراف

ولذلك آليات منها: . بنتيجة المتابعة الشاكى  ي شتى الشكاوى، وإخطارة فللمؤسس  

، وشئون  ، وشئون الطالب الكلية كهيئة شئون التدريس فييتم ذلك من خالل الهيئات المختلفة أن  -

،  زم، وكذلك أحد وكالء الكلية، كل حسب اختصاصه التخاذ الال الخ، والشئون المالية ...  العاملين

صديق عليها ، ثم إخطار الشاكي بنتيجة شكواه .... بعد الت أو المراجعة والتصحيح ، في األمر كالتحقيق

. من عميد الكلية  
  

ومكاتب  ـ يتم ذلك من خالل سياسة الباب المفتوح للقيادات الموجودة بالمؤسسة مثل : مكتب العميد ،

 الوكالء ، ومكتب المدير العام . 
 

حل المشكلة حكماء التى تعرض عليها المشكالت القائمة ، أو الشكاوى فتقوم بـ يتم ذلك من خالل لجنة ال

(  37/ 4ق و تصعدها وتحيلها للتحقيق . )مرفق، أ  
 

 ـ يتم ذلك من خالل التحقيق بعد االحالة للشئون القانونية .
 

شكاواهم فى بداء مقترحاتهم ، وإـ يتم ذلك عن طريق صناديق الشكاوى التى تتيح للعاملين ، والطالب 

، ويعد عنها  حرية ، ويتم فتح الصناديق ، وفحصها عن طريق لجنة مختصة بذلك ، ثم تصنف الشكاوى

،  لى لجنة الحكماءإليها ، أو الجهة المنوط بها حل المشكلة ، أوإلى الجهة الموجهة إتقرير ،ثم تحال 

وأعضاء هيئة التدريس ، أومن خالل االجتماعات التى تعقدها العميدة لبحث مشكالت الطالب ، 

.جراء فيهاإوالعاملين ، فيتم مناقشتها ، واتخاذ   

(  30/ 4ق )مرفق  
 

تهم ، ـ عقد لقاء شهرى للعاملين مع قيادات الكلية : العميدة والوكالء ، والمدير العام ، لبحث مشكال

(  32/ 4ق ، ومحاولة حلها أوال بأول . )مرفقوشكاواهم   
 

(  41/ 4ق لبحث مشكالتهم . )مرفق ع الطالبمـ عقد لقاءات للقيادات   
 

(  41/  4مرفق ق)ـ عقد لقاءات للقيادات مع أعضاء هيئة التدريس .   
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 2/4 األخالقيات المهنية

 0/2/4 ممارسات أخالقيات المهنة 

               تحرص القيادة األكاديمية على الممارسات األخالقية للمهنة ، من خالل ما يلى : 

                                           (  42/  4ق . )مرفققيات المهنة لجنة ألخال تشكيلـ تم 

                                    (   43/ 4مرفق ق)تم عقد عدة اجتماعات للجنة أخالقيات المهنة .  -

موقع  ويوجد على ، طرافجميع األهذا الدليل متاح ليوجد بالكلية دليل ألخالقيات المهنة ، و -

                                                                          (   44/  4ق الكلية . )مرفق

 هذا الدليل، و ، وهو مرتبط أيضا بأخالقيات المهنة الملكية الفكريةحقوق  يوجد بالكلية دليل -

                                     لى موقع الكلية .؛ كما أنه يوجد ع لجميع العاملين بالكليةمتاح 

ية بحقوق للتوع؛ تم عقد دورة تدريبية )متكررة( على مدى أربعة أيام ألعضاء هيئة التدريس  -

                                                                                       .  الملكية الفكرية

)بانر( لنشر  لوحات إرشادية فيكتبت  -بارات تعريفية بحقوق الملكية الفكرية تم صياغة ع -

                                                  ثقافة حقوق الملكية الفكرية فى جميع أنحاء الكلية. 

ات جنة الدراستم تشكيل لجنة ألخالقيات البحث العلمي بالكلية وتمت الموافقة عليها من قبل ل -

، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس 2/1/2111العليا والبحوث بجلستها المنعقدة يوم األربعاء 

                                      (   45/ 4مرفق ق). 3/2/2111بعاء الكلية المنعقد يوم األر

مرفق )ها. تم عقد دورة أخالقيات البحث العلمي بالكلية، وعمل استبيان، وتوصيات خاصة ب - 

                                                                                              ( 46 /4ق

 وممارسة أعمالها، واتخاذ اإلجراءات العلميتم عقد عدة اجتماعات للجنة أخالقيات البحث  -

                                               (   47/  4قمرفق )الالزمة تجاه المواقف المختلفة. 

المهنة.  لة بأخالقياتوهو ميثاق لصيق الص العلميتم إصدار ميثاق لجنة أخالقيات البحث  -

                                                                                   (   40/  4ق مرفق)

لى جهة إحالتها إالمخالفات المهنية للبت فيها أو  ليها بعضإـ تشكيل لجنة الحكماء ، وتحال 

 االختصاص .
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 4/ 2/2 توافر إجراءات رسمية تتبعها المؤسسة في حالة عدم االلتزام بأخالقيات المهنة 

 والتعامل مع الممارسات التي ال تتفق مع هذه األخالقيات ، حيث إنه : 

المهنة الى قنوات للتعامل معها ، منها : عرضها على حالة الحاالت خاصة بعدم االلتزام بأخالقيات إـ يتم 

والحرمان من جراء التحقيقات ، وتوقيع الجزاءات ، ألى الشئون القانونية إلإحالة لجنة الحكماء ، أو اإل

 ( .  42/  4ق بعض المكافآت . )مرفق

بقًا لقانون تنظيم . مرفق )ط ، والحرمان من بعض المكافآت ، وتوقيع الجزاءات يتم إجراء التحقيقات -

  لمى ، ولجنة الحكماء . ثاق لجنة أخالقيات البحث الع، ومي ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجامعات

2/2/4 تتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة مع الحرص على 

 تحديث المعلومات بصفة مستمرة 

                                                           (   51/  4مرفق ق) .االلكترونى ـ تشكيل لجنة للنشر 

                                               نشاء وحدة بالكلية لتسجيل المعلومات ، ونشرها . إ -

 وجده ي، كما أن معلومات خاصة بالكلية أييوجد بالكلية موقع اليكتروني للحصول على  -

 .عددة ، الى جانب صفحات التواصل المت األقسام موقعًا خاصًا على شبكة االنترنتبعض ل

                                                                                  (   15/  4ق )مرفق

                                                . متاح للجميعمرحلة الليسانس لطالب يوجد دليل  -

                                                               يوجد دليل لطالب الدراسات العليا .  -

        ـ توجد مطبوعات خاصة بغرفة رفاعة ، ووحدة البيئة والخريجين ، واالرشاد الطالبى .

(52/  4ق )مرفق  

 4/2/4 تتحرى المؤسسة المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورة 

تتوافر المصداقية في المعلومات المنشورة عن المؤسسة على الموقع االلكتروني الخاص بالكلية ودليل  -

 . ، حيث إن هذه المعلومات تأتي من خالل اإلدارات المختلفة بالكلية موثقة ومعتمدة الطالب
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 نقاط القوة:* 

قافة الملكية الفكرية والنشر والتعريف بقانون حماية حقوق الملكية تتبع الكلية إجراءات عملية موثقة لنشر ث -

                                                                                                      الفكرية والنشر.

                              تتبع الكلية إجراءات عملية موثقة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر. -

             . ، متاح الطالع كل الفئات العلمية والتعليمية واإلدارية يوجد دليل معتمد لحقوق الملكية الفكرية -

                                                                            . العلمييوجد دليل ألخالقيات البحث  -

                                                                                     . ليل ألخالقيات المهنةيوجد د -

وأخالقيات المهنة  ، العلميوأخالقيات البحث  ، تم نشر إجراءات الكلية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية -

                                              . الشفافيةلتيسير االطالع ومراعاة المصداقية و ، على موقع الكلية

 ، اختيار القسم : تطبق الكلية قواعد محددة وواضحة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث -

، للتحقق من سالمة النتيجة  ؛ وقبول االلتماسات ، والنتيجة ، واالطالع على الدرجات ، واللغة الثانية

،  والمكتبة، ومعامل الكومبيوتر  ، واللغوية ، . ومن حيث استخدام المعامل الصوتية ودقتها ، وصحتها

تعقدها وحدة  التي، وااللتحاق بالدورات  المكفوفينووجود مكتبة لخدمة ذوى االحتياجات الخاصة من 

 حقوقهم اإلنسانية . وكذلك احترام دوريات الكلية فيوفى نشر أبحاثهم  ، المؤتمرات فيوالمشاركة ، رفاعة 

أو عند طريق أعضاء هيئة ، ومقترحاتهم عن طريق صندوق الشكاوى ، والتعليمية بتقبل شكاواهم  ،

                                                       .  التدريس من خالل اللقاءات الطالبية والساعات المكتبية

ومراعاة احترام مبادئ حقوق  اإلداريينالتدريس أو بين  ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة -

                                                                                                             . اإلنسان

                 ة قواعد محددة لضمان عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة .                  طبق الكليت -

 التيلتقبل اآلراء والمقترحات البناءة الجادة ؛ واألكاديمية على مصراعيها ، تفتح الكلية أبوابها اإلدارية  -

تعقد  التيوالمؤتمرات ، ، وذلك عن طريق اللقاءات  من شأنها التعديل أو التطوير أو اإلضافة اإليجابية
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  . للطالب وأعضاء هيئة التدريس

جراءات لطالب الدراسات العليا .                                                                      إلتسهيل ا ـ

توفير مكتبة خاصة لذو االحتياجات الخاصة من المكفوفين ، لتوفير احتياجاتهم التعليمية ، والبحثية .        ـ

 . IT  )نشاء وحدة للمعلومات بالكلية ) إ ـ

 

****************** 
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(5) 

جهاز اإلداريال  
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 تنمية القيادات وتقييم اآلداء 5/0

 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين 5/0/0

تقوم الكلية بترشيح عدد من العاملين إلى اإلدارة المختصة بالجامعة بتنظيم دورات تدريبية فى المجاالت  

 هم المهارات الجديدة فى المجاالت اآلتية: ذات الصلة بالعمل، وذلك لتدريبهم وصقل مواهبهم وإكساب

  ICTPبرنامج نظم تكنولوجيا المعلومات  -1

 التخطيط االستراتيجي. -2

 العمل الجماعي و تحفيز العاملين. -3

 لي.صيانة شبكات الحاسب اآل -4

 التوعية القانونية للسادة العاملين في الجامعة. -5

 مجال الشئون المالية. -6

     ،(ورات ورد الكليةداريين لاللتحاق بهذه الداذج من خطابات الجامعة لترشيح اإلنم 5/1 مرفق ق)
 (دارييندورات التدريبية الحاصل عليها اإلشهادات ال 5/2 قمرفق )

د معايير الختيار القيادات تتحقق الكلية من التزام المرشحين للدورات بالحصول عليها، وتؤخذ كأحو -

 تحتفظ الكلية بقواعد بيانات تبين عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة.كما  ،اإلدارية وتقييم األداء

 :برامج التدريب المستمر للعاملين

 تم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالكلية بطرق متعددة: -

وضع ( الذي NCFLDهيئة التدريس والقيادات ) أعضاء المركز القومي لتنمية قدرات االستعانة ب :أوال 

قامت على استطالعات رأي ومقابالت شخصية لتنتهي العاملين بالكلية  دراسة تحليلية لالحتياجات التدريبية
 .اللجنة التي أرسلها المركز إلى قائمة من االحتياجات التدريبية تتراوح بين ما هو صغير وكبير ومتوسط 

 . (نموذج استقصاء لتحديد االحتياجات التدريبية 5/3 )مرفق ق
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عن فريق عمل  بتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، فضاًل تقوم وحدة التدريب بالكلية :انياث
وحدة التدريب المنبثقة عن وحدة ضمان  الجودة باستطالع رأي األقسام اإلدارية في الدورات التي يرغبون 

في العمل ومتطلبات تأهيل الكلية عن االستعانة برؤية الكلية واحتياجات التطوير  في االلتحاق بها فضاًل
علما بأن  نتائج استبانة الرضا لالعتماد وكذلك االستبانات وتقارير المتابعة لوضع خطة تدريبية للعاملين )

مرفق  راجع)الوظيفي شاملة الرأي في الدورات التدريبية، ورغبات األقسام اإلدارية في الدورات التدريبية 
 (.5/17ق 

العروض التدريبية المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم  بدراسةوحدة التدريب ة من خالل الكلي تقوم :ثالًثا
نموذج لعرض  5/4 ق شمس )مرفقواإلدارة ومن وحدة دعم وتطوير المشروعات والبحوث بجامعة عين 

  من الجهاز والوحدة(.

عاملين بها مبنية على دراسة خطة زمنية للتدريب المستمر لرفع كفاءة ال بناء على ما تقدمتضع الكلية  -

بحيث  2113 ديسمبرحتى  ينايرإلداريين فى الفترة من وقد تم وضع برنامج تدريبي للسادة ا االحتياجات،
 يضمن سد االحتياج التدريبي الذي أسفر عنه تحليل بيانات ورشة العمل وبما يضمن مواجهة االحتياج

لشهادات اوأسماء المشاركين و 2113-2112لين حصر بالدورات التي حصل عليها العام 5/5)مرفق ق 
 الدورات التدريبية منها:رى تنفيذ العديد من اوج، التي حصلوا عليها(

                                                            التخطيط االستراتيجي ألعضاء الجهاز االداري. -1
                                                                                  دارة الوقت و ضغوط العمل.إ -2
                                                                           داري.الدفاع المدني ألعضاء الجهاز اإل -3
                                                                                            .ICTPدورات حاسب آلي  -4

                                                                                                      التقييم الذاتي. -5
                                                                            الساعات المعتمدة للجهاز االداري. -6
                                                                                      مقدمة الحاسب و الناشر المكتبي. -7
                                                                                              تقييم آداء العاملين. -0
                                                                                ت في االكسيل و الوورد.دورا -2

                                                                                                   االسعافات األولية. -11
                                                                                          نترنت.دورات في اإل -11
                                                                                تخاذ القرارات و حل المشكالت.ا -12
                                                                                                     ادارة التغيير. -13
                                                                                                 نجاز.لف اإلم -14
                                                                                                       نماط القيادة.أ -15
                                                                                         التوصيف الوظيفي. -16
                                                                                            دورة أخصائي مكتبات. -17
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                                                                                   ة فريق العمل.يورة تنمد -10
 نجليزية المتخصصة.ورات في اللغة اإلد -12

نماذج من  5/6يتم استخالص نسبة البرامج والدورات التي تم تنفيذها من المخطط لكل فئة )مرفق ق  -

كما يتم لكلية والجامعة وكذلك بين إدارات الكلية ووحدة التدريب بشأن الدورات التدريبية(، المخاطبات بين ا
مرفق راجع  ) 2112حتي ديسمبر  تخصيص جزء من ميزانية السيكاب لبرنامج التدريب المستمر للعاملين

 .(2111/2112في تقرير عام  5/11ق 
من  62وتم فيها تدريب عدد   %111ا من المخطط هى نسبة البرامج والدورات التدريبية التى تم تنفيذه -

 بالكلية. MISعلًما بأن هذه البيانات مسجلة على قاعدة بيانات  %22العاملين بنسبة 
 

 نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين 5/0/2

يحصل كل منهم على نوية حيث التقارير السلكلية عن طريق ابالعاملين و القيادات اإلداريةأداء  يتم تقييم -

قوم رئيس القسم بتقييم العاملين به ويوقع على ضعيف( وي -جيد -جيد جدا -من بين )ممتاز يرات مختلفة تقد
يتم إعالم الموظف بنتيجة التقييم بعد و ،، ثم يقوم المدير العام وعميد الكلية باعتماده وإرساله للجامعةجالنموذ

                                                                                                    اعتماد الجامعة. 
 من درجات مختلفة (. العاملينداء نماذج تقرير من بيان كفاية أ 5/7ق)مرفق 

 صدار واعتماد وثيقة معايير تقييم آداء القيادات اإلدارية والعاملين وقد تم تفعيلها بموافقة عميد الكلية.إتم  -

علما بأنه تم إعداد  نموذج الوثيقة( 5/2مجلس الكلية بشأن اعتماد الوثيقة ومرفق ققرار  5/0)مرفق ق
مقترح الوثيقة بعدما شكلت لجان لتقديم هذا المقترح بناًء على الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي المعتمد 

إعدادها وملئها من قبل اإلداريين من مجلس الكلية ، باإلضافة إلى نتيجة وتحليل االستبانات التي تم 
 .)5/12راجع مرفق ) 2112-2111والقيادات اإلدارية في تقرير العام الماضي 

تم وضع معايير الختيار القيادات اإلدارية من العاملين وتم اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخه  -

 ختيار القيادات اإلدارية(معايير ا 5/11م  وإعالمها لجميع العاملين بالكلية )مرفق ق 4/11/2111

تم عمل دراسة بواسطة وحدة الجودة بأعداد العاملين ومؤهالتهم العلمية ونتيجة لهذه الدراسة، تم تطبيق  -

 االستفادة من الموارد البشرية المتاحة والتي تتمثل في:

إلعادة هيكلة الجهاز المختلفة وذلك تفعيال صدار قرارات إدارية بشأن نقل الموظفين بين إدارات الكلية إ -1
نماذج من نقل  5/11ق  )مرفق متطلبات الجودة وتنظيًما لحسن سير العمل، عاإلداري بالكلية وتماشيا م

 الموظفين من إدارة إلى أخرى بالكلية(.

عن وحدة تكنولوجيا تقرير 5/12ق  مداد وحدة تكنولوجيا المعلومات بكفاءات جديدة متخصصة. )مرفقإ -2
 امها(.المعلومات وأقس
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صورة من مخاطبات بين الكلية  13/ 5)مرفق ق MISمداد الكلية بموظفي نظم المعلومات اإلدارية إ -3

 .2112-2111في عام  ( MISوالجامعة بشان تعيين موظفي 

وهم موزعون طبقا  344ن والعاملين بها الذي يبلغ عددهمتحتفظ الكلية بقواعد بيانات خاصة بالموظفي -4

أسماء الموظفين ودرجاتهم ونماذج من مؤهالتهم (، وتم  5/14تهم الوظيفية. )مرفق قلتخصصاتهم ودرجا
       .(5/15عداد قاعدة بيانات للعاملين بالكلية )مرفق ق ا

تعاني الكلية عجًزا في أعداد العاملين من الموظفين والعمال، لذا طلبت الكلية بالفعل من الجامعة عدًدا  -

 والرد عليها(. جدد ات الكلية إلى الجامعة بشأن تعيين موظفين وعمالخطاب  5/16قمنهم. )مرفق 
 

 الرضا الوظيفي 5/2

 وسائل قياس الرضا الوظيفي 5/2/0

 2113-2112تم قياس الرضا الوظيفي للعاملين في الكلية عن طريق استبيان تم عمله في العام الدراسي  -
( وذلك بواسطة وحدة الجودة. 311من إجمالي فرد  133من إجمالي العاملين في الكلية ) %43بنسبة 

 .االستبيانات الموزعة على إدارات الكلية المختلفة( 5/17)مرفق ق 

ثرها  إعداد تقرير باإلجراءات التصحيحية، ثم تم أتم تحليل نتائج االستبيانات وعمل نسب مئوية  وتم على  -
والعاملين لالطالع على مشاكلهم وحلها.)مرفق عقد اجتماعات بواسطة إدارة الكلية مع القيادات اإلدارية 

 تحليل نتائج االستبيانات(. 5/10ق

ات العاملين مع مسئوليات عملهم ومناسبة القيادة تخصصأهم عوامل الرضاء الوظيفي مناسبة من و -
ت مة ساعات العمل مع متطلبااقية لإلدارة في كافة المجاالت ومالءاألكاديمية لوضع الكلية وتوافر المصد

 الوظيفة ووجود عدالة في قواعد الترقية.

 دور المؤسسة في تحسين الرضاء الوظيفي 5/2/2

 5/12ق  من خالل اجتماعات.)مرفقالكلية إدارة الوظيفي للعاملين بالمؤسسة مع  تتم مناقشة نتائج الرضا -
 (محاضر اجتماعات مناقشة االرضا الوظيفي

 الوظيفي للعاملين:القرارات المتخذة لزيادة مستوى الرضا   -

وذلك بمخاطبة الجامعة إلمداد الكلية بأعداد العاملين الالزمة. فى بعض اإلدارات تخفيف عبء العمل  -
   (5/16 ق مرفق)راجع 
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إعادة توزيع بالعمل على زيادة الموارد الذاتية للكلية من أجل توفير الدعم المادي للعاملين، وذلك  -
 خاصة إلداري الكلية كالتالي:مخصصات الكلية من الصناديق ال

 للإلدارة المختصة 41% 

 للهيئة المعاونة 30%

 (.5/12ق ست لها مخصصات )مرفقيدارات الكلية التي لإل 30%

 التحفيز المادي والمعنوي للعاملين. -

 اإلجراءات التصحيحية بواسطة إدارة  الكلية لتحسين الرضا الوظيفي:

                                 :تي تم اتخاذها بعد استبيان العام الماضيوبناء على اإلجراءات التصحيحية ال 
                          .(5/2ق راجع مرفق  (لمتطلبات الوظيفية للعاملين.عقد دورات تدريبية تتناسب وا مت -

                                                        تم تحسين األثاث والتهوية فى اإلدارات المختلفة للكلية. -
                                                             (5/21) مرفق ق تم اختيار معايير الموظف المثالي واالدارة المثالية. -
 .(5/21 ق )مرفق اسة الثواب والعقاب على العاملينتطبيق سيتم  -

في  الفعلي ربط المكافآت بمستوى اآلداء ( 12/2/2112يخ بتار 677وفقا لقرار رئيس الجامعة رقم ) 
 .نص القرار( 5/12 ق مرفقراجع لعمل. )ا

علي االدارات بالمعايير المحددة و ذلك  %31تمت الموافقة علي اقتراحات توزيع المكافآت المالية بنسبة  -
و  نص القرار 5/12 ق )مرفق دارات و رؤساء األقسام.مع أمين الكلية في اجتماعات مع مديري اإل

                                                                                                            .(المحضر
 )راجع مرفق 2112/2113للعام الجامعي  معايير تقييم آداء القيادات اإلدارية والعاملينتفعيل وثيقة  تم -
                                                                                                             .(5/22ق
من موارد الكلية  حوافزهم صرفتم زيادة أعداد العاملين المسئولين عن إدخال قواعد البيانات ويتم  -

                                                                                       .(5/13راجع مرفق قالذاتية. )
التحفيز غير المادى والمعنوى عن طريق التشجيع واالستماع إلى شكواهم واالهتمام بهم وتدريبهم، ويتم  -

 ق مرفقراجع ) ذلك من خالل عقد لقاءات بين أمين الكلية والعاملين واطالع عميد الكلية بما تم مناقشته.
                                                                                                  .نص القرار( 5/12
ناء الحالت ثتستم التنبيه بشأن فترة االمتحانات علي العاملين بالكلية بااللتزام بالحضور و عدم الغياب با -

 .ار(نص القر 5/12 ق مرفقراجع ) دارة الكلية.إالمرضية و التعاون مع 
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ذن رسمي و يتم محاسبة إدارات بالتشديد علي الموظفين بعدم الخروج بدون يه علي مديري اإلبتم التن -
                                                       عداده لكل موظف.إالمقصرين وفقا لتقرير التقييم الذي يتم 

موظفين للقيام بواجب العزاء ألحد الزمالء وذلك بعد تمت الموافقة علي تأجير أتوبيسات في حاله ذهاب ال -
                                    نص القرار( 5/12 ق مرفقراجع ) موافقة السيد األستاذ أمين عام الجامعة.

 تم تنظيم العمل بالمكتبات و تخصيص عامل لمراقبة الكاميرات لتجنب السرقات. -

 نقاط القوة:*  

                                                                                     ة في كافة المجاالت.مصداقية االدار -
                                                                          دارية.جود عالقات طيبة مع القيادات اإلو -
                                                                          مناسبة ساعات العمل لمتطلبات الوظيفة. -
                                                                                          توافق العمل مع المؤهل. -
                                                    القدرة علي التواصل مع الرئيس المباشر عند ظهور أي مشكلة. -
                                                          عقد دورات تدريبية بصفة دورية لتحسين آداء العاملين. -
                                               مناقشة نتائج الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة مع إدارة الكلية والعاملين. -
                                                           افة إدارة للصيانة بالكلية بناء على طلب العاملين.إض -
أيام  3تنظم الكلية دورة محو األمية للعمال بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بواقع  -

                                                                                                          (.    5/23أسبوعيًا ) مرفق ق 
 مخاطبة وكالء كليات جامعة عين شمس بشأن إلحاق العمال لديهم في دورة محو األمية. -

 قاط الضعف: * ن

                                                                توزيع الحوافز بحيادية و موضوعية بشكل نسبي.- 
                                                                      دارات الكلية.إعدم وجود تعاون بين بعض  -
                            .في بعض اإلدارات عن حقيقة التواجد بالعمل ال يعبر نظام التوقيع عند الحضور و االنصراف -
                                                                نظام العمل لتحسين جودة األداء. لتطويرالحاجة  -
                                                 .والبنية التحتية البيئة المناسبة للعمل من حيث التهوية حسينضرورة ت- 
 ي زيادة عدد الدورات التدريبة لتنمية قدرات العاملين.الحاجة ال -
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 مقترحات التحسين:* 

                                                                                 استكمال الخطة التدريبية للعاملين. -
                                                          مخاطبة إدارة الجامعة إلمداد الكلية بالمزيد من العاملين. -
                                                 ما ال يتعارض مع متطلبات العمل ومواعيده.بتحديد مواعيد الدورات  -
                                                                        توفير مواصالت خاصة بالكلية للعاملين. -
                                                          توفير مكيفات الهواء في مكاتب الموظفين و القاعات الدراسية. -
 ( بداًل من Access Cardاستخدام و تطبيق نظام البطاقة الذكية الخاصة بالعاملين للدخول الي الكلية ) -

 ثبات التواجد و الحضور بالعمل.لحضور و النصراف إلنظام  التوقيع عند ا

قد قمنا بعمل مقارنة بين النتائج و النسب المئوية لنقاط استبانات الرضاء الوظيفي في األعوام الجامعية و *
( و ذلك لتوضيح التحسين الذي حدث في 2113 - 2112( )2112 - 2111( )2111 - 2111الثالث )

ضافة الي الوقوف علي النسب المئوية و مقارنتها بمثيالتها في األعوام شكل و مضمون االستبانة باال
 (. 5/24الماضية. )مرفق ق 

 

****************** 
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(1) 

 الموارد المالية والمادية

 والتسهيالت المادية

 للتعلم



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 110

 

 
 

 0/1 كفاية الموارد المالية و المادية

 0/0/1 كفاية الموارد المالية السنوية

لى إعداده ليكون كادر دف إلى انتاج خريج يتقن اللغة األم و لغتين أجنبيتين وإتحقيقًا لرسالة الكلية التى ته -

قوم الكلية من كوادر المترجمين الفوريين و التحريريين و الباحثين المتخصصين فى اللغات  و آدابها ت

ة المرحلة بتوفير األماكن و الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق هذا الهدف إال أن األعداد الكبيرة لطلب

( ما زالت تمثل عبءًا كبيرًا عليها 6/1الجامعية األولى المقبولين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق )مرفق ق

لبحث العلمى تسعى أخذين فى االعتبار أن الكلية أنشئت قبل وضع معايير الجودة لألماكن التعليمية. بالنسبة ل

شر فى شباب الباحثين عن طريق السماح لهم بالنالكلية لرفع كفاءته و مضاعفة النشر الدولى ودعم 

و  اإلصدارات المدعومة من الوحدة ذات الطابع الخاص )وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية

حاث ونشرها ( كما تقيم الكلية منتدى سنوى لشباب الباحثين حيث يقومون بإلقاء األب6/2الترجمة( )مرفق ق

انى +سى دى( كما تدعم الوحدة إبداعات شباب الباحثين بالنشر المج 6/3)مرفق قمجانًا فى دورية للمنتدى 

لباحثين فى مجلة إبريز ومجلة األلسن للترجمة وما زالت تعتمد أغلب األبحاث على التمويل الشخصى ل  

 الموارد المالية المتاحة سنويًا للكلية

لكلية للكلية و بما أن المخصص المالى الذى يرد لالموازنة العامة و الموارد الذاتية هما مصدرى التمويل  -

يع الوفاء ضافى من الجامعة حتى تستطإالجامعة ال يكفى لتحقيق أهدافها لذا تقوم الكلية بطلب ربط  من

(6/4مرفق قبالتزاماتها. )  

 تطور حجم الموارد الذاتية للكلية
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( 6/5)مرفق ق2113 -6-31وحتى  1121-7-1تم إعداد تقريرعن تطور حجم الموارد الذاتية للكلية من -

 والتى تشمل:

ة و التطوير المستمر للوحدة  ذات الطابع الخاص )وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوي -1

ة الترجمة و الترجمة( بالتعاون مع المستفيد النهائى لتوفير دعم مادى و عينى للكلية )خطة الدورات + خط

ب(-6/6)مرفق ق(أ-6/6قمرفق )النشر(   

حصول الكلية على تمويل خارجى من مشروع التطوير المستمر و التأهيل لإلعتماد. -2  

  

تى:وقد نمت موارد الكلية الذاتية المالية باالضافة الى الموارد السابقة نظرا لأل -  

(6/7قمرفق ) .اتفاقيات الطالب الوافدين -1  

دعم عينى فى صورة منح  6/0قمرفق ).بحثية عقد اتفاقيات شراكة مع جهات أجنبية و عمل مشروعات -2

 وورش عمل و تجهيزات ومعمل لقسم اللغة الصينيه ومعمل لقسم اللغة األلمانية للغات(

اتفاقية شراكة بين جامعة عين شمس ممثلة فى قسم اللغة األسبانية بكلية األلسن وجامعة سلمنكة األسبانية  -3

 (6/2قمرفق )Tempusفى إطارمشروع 

توسكبا باليابان.          ة تفاهم مبرمة بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية األلسن و جامعة مذكر -4

(6/11مرفق ق)  

.   كلية األلسن " بين جامعة عين شمس ويمثلهاالتحرير والنشر والتقييم العلمى اتفاقية فى اطار" مشروع-5

(6/11قمرفق )الفرانكوفونية.مع الوكالة الجامعية  ) قسم اللغة الفرنسية (  

(6/12قمرفق ).اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس هامبورج بألمانيا -6  

(6/13قمرفق برنامج ماجستير مشترك بين جامعة عين شمس و جامعة فوبرتال بألمانيا.) -7  

مى اللغة وتم االنتهاء من إعداد برامج جديدة بمصروفات لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لقس -

.2114-2113لدراسة بها فى العام الجامعى ( تبدأ ا6/14قمرفق نجليزية و الفرنسية )اال  
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( كما تدعم وحدة ضمان الجودة بالكلية بنسبة 6/2قمرفق تدعم وحدة رفاعة اصدارات البحث العلمى ) -

((6/15قمرفق )محضر الموافقة ) .من االيراد 11%  

ديد ى( عن طريق ارتباطات من الجامعة فى اإلحالل و التجوقد ساهمت الموازنة العامة )التمويل الحكوم -

( وجارى 6/17قمرفق ( وشبكة انذار الحريق)6/16قمرفق الجارى للبنية التحتية و تجديد دورات المياه )

.إعداد مقايسات إلحالل و تجديد المبنى المخصص لإلداريين وجارى اتخاذ إجراءات إصالح المصاعد  

 

 

 

المستخدمة فى دعم العملية التعليمية والبحثية الى الموازنة العامة: نسبة الموارد الذاتية  

ة( من ساهمت المواردالذاتية للكلية )ايرادات وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية والترجم -

ألف 211مليون و 3خالل حصة الكلية المساهمة في مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد المقدرة ب

ية وتزويدها اتفاقيات الشراكة في إحالل وتجديد كثير من المنشآت التعليمية والبحثية والخدمية واإلدارو

       معامل حاسب آلى للتعليم الذاتى و التعليم االلكترونى  5بالوسائل التعليمية واألجهزة البحثية مثل 

 21ها عن طريق تجهيزها بخادم و(  تجهيز المكتبة وميكنت6/12قمرفق ( وقاعات تدريس )6/10قمرفق )

( وتجهيز ثالث معامل لغات 6/21قمرفق ماكينة تصوير وطابعة. ) 2كرسي و 51جهازكمبيوتر و

( وشراء اثنين معامل حاسبات 6/21قمرفق )يتضمن المعمل ثالثين كابينة طالب وجهاز ماستر لألستاذ(. )

( و احالل و تجديد 6/23قمرفق رقمية للكلية )وقد تم إنشاء المكتبة ال (6/22قمرفق متصلة باالنترنت. )

( من مشروع التطوير المستمر و التأهيل 6/24قمرفق مكتبة رفيق الدرب )لذوى االحتياجات الخاصة( )

(6/25قمرفق )عقد المشروع() .لالعتماد  

)تجهيز  إحالل و تجديد مقر مجهز لغرفة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة وتم أيضًا -

ر توضع فى األكشاك تكييف باالضافة الى توفير اثنين ماكينة تصوي - دهانات –البنية التحتية للمقر:كهرباء 

( و تجهيز قاعتان للتدريب في المجاالت التي 6/26قمرفق الزجاجية بجوار الخزينة قرب الوحدة(. )

ائط مواد تدربيبة من كتب وشر ( ومكتبة تعليمية حديثة تحتوي علي6/27قمرفق توفرها وحدة رفاعة.)

( علي مدار السنوات الثالث األخيرة.و ذلك من مساهمةمشروع 6/20قمرفق واختبارات وبرمجيات.)

(6/22قمرفق ) .التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد وحصة الكلية  
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 -اصع خوحدة ذات طاب-ويوجد كتيب خاص بوحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية و الترجمة -

  .على موقع الكلية متاح (6/31قمرفق )يشرح رسالة الوحدة وأهدافها ومهامها وكيفية تطويرها 

ة استخدام الموارد المالية المخصصة للكليةرفع كفاء  

الموازنة  من المجهودات المتميزة التي بذلت لرفع الكفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للكلية من -

(. كما تقوم 6/31قمرفق خر في باب واحد ومثال لذلك ما يصرف من نفقات خدمية )للتصرف من بند آل

 الكلية بوضع أولويات للصرف حسب الخطة التنفيذية ومنها ما ينمي الموارد الذاتية مثل:

(6/32قمرفق ) .إعداد كوادرمن هيئة التدريس كمدربين لضمان استمرارية التدريب -1  

رش اكن التعليم والتعلم واالستفادة القصوي منها كقاعات للندوات ووإحالل وتجديد واستحداث أم -2

(6/12قمرفق ).العمل  

(6/21قمرفق ) .انشاء معامل اللغويات للمساهمة فى رفع كفاءة القدرة االستيعابية للمعامل -3  

(6/33مرفق ق) .عقد اتفاقيات شراكة جديدة مع  المركز القومى للترجمة -4  

( 6/34قمرفق ) .ون مع كلية الطب بجامعة عين شمسعقد بروتوكول تعا -5  

(6/35قمرفق ) 13/2/2113كما توجد خطة لتنمية الموارد المالية للكلية وتم اعتمادها بتاريخ  -  

 2/0/1 مالئمة المبانى

أنشطة الكلية ةمساحة المبانى و كفايتها لممارس  

ير ى مطابقة المساحات و التجهيزات لمعايقام الفريق المسئول عن معيار الموارد باعداد دراسة عن مد -

  ( و تضمنت :6/36قمرفق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد )

المدرجات   

 معامل اللغات

 معامل الحاسب األلى

 القاعات
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 المكتبة

 مكتبة رفيق الدرب لذوى االحتياجات الخاصة

 المرافق )دورات المياه(

 العيادة الطبية

 الكنتروالت

اكن األنشطة الطالبيةأم  

قسيم طلبة الفرق ولالستفادة القصوى من مبانى الكلية و حتى تكون كافية لممارسة العملية التعليمية تم ت -

ابعة الى أربع الثالثة األولى كل فرقة الى ثالث مجموعات أثناء تلقى المحاضرات كما يقسم طلبة الفرقة الر

 6/37ق مرفقحتى نصل لالستخدام األقصى لألماكن التعليمية ) مجموعات. هذا و قد تم مد اليوم الدراسى

ب( -أ  

مدرجات لقسم  6ومع زيادة الموارد المالية الذاتية المتاحة تم تخصيص جزء منها إلحالل و تجديد عدد  -

 ية الحديثة و قدبصر -اللغة االنجليزية كانت متهالكة كما تم تجهيز بعض األماكن التعليمية بالوسائل السمع

.معامل لغوية للتعليم االلكترونى3و معامل كمبيوتر تخدم البحث العلمى 5تم استحداث   

دريس و وبمراجعة استبيان أعضاء هيئة التدريس لقياس رضاهم عن تجهيزات المعامل و سعة قاعات الت -

عضاء من أ %72( تبين أن 6/30قمرفق أماكن االجتماعات وعدد قاعات التدريس بالنسبة لعدد الطالب )

منهم يشتكون  %32هيئة التدريس يجدون أن المعامل مجهزة بالقدر الذى يتناسب مع العملية التعليمية وأن 

 %74و  منهم يجدون أن عدد قاعات التدريس كافى بالنسبة للطالب %54من سعة قاعات التدريس و أن 

.يجدون أن قاعات االجتماعات مجهزة بالقدر الكافى  

منهم يجدون أن المعامل مجهزة بالقدر الذى يتناسب مع العملية  %61لطالب تبين أن وبمراجعة استبيان ا -

منهم يجدون أن عدد قاعات التدريس  %32منهم يشتكون من سعة قاعات التدريس أن  %21التعليمية وأن 

( 6/32قمرفق ) .يجدون أن قاعات االجتماعات مجهزة بالقدر الكافى %66كافى بالنسبة للطالب  و   

قد و (6/41قمرفق ( وتجديد األثاث )6/41قمرفق ولمواكبة  التطور االدارى تمت ميكنة اإلدارات ) -

باع معايير تحسنت بيئة العمل بالكلية من تهوية واضاءة فى الفترة األخيرة نظرا لالحالل و التجديد و ات
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لية من حيث نشطة األساسية للكالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد فى االنشاءات الحديثة التى تخدم األ

( وأظهرت استطالعات الرأى للدراسة الذاتية 6/46مرفق قالعملية التعليمية و البحثية و االدارية والخدمية )

يشتكون من  %51يشتكون من ضيق مساحة الحجرات الخاصة باالداريين و%20بالنسبة لالداريين أن 

( 6/42قمرفق ).لمياهمن االداريين من دورات ا %01التهوية ويشتكى   

 

 

 التجهيزات و المعدات المختلفة لتحقيق األمن و السالمة فى مبانى الكلية

ة طوارئ ولتحقيق األمن والسالمة بمنشآت الكلية تقوم وحدة إدارة األزمات و الكوارث بالكلية بإعداد خط -

( و تشمل التالى:6/43مرفق قسنوية )  

مثل : الحرائق والزالزل والماس الكهربائى والسرقة. أليات التصرف فى المواقف الطارئة -أ  

تحديد مسالك الهروب بكل مبنى. -ب  

توفير أجهزة مكافحة الحرائق كالطفايات وطرق استخدامها موضحة بالصور. -ج  

تحديد أرقام الطوارئ. -د  

ة فى ن والسالموتتوفر التجهيزات والمعدات األساسية لتحقيق األم 11/7/2112اعتماد هذه الخطة فى تم  -

 الطرقات بجانب قاعات المحاضرات وأجهزة انذار فى المعامل الطالبية والبحثية و المكتبة وقاعات

(6/36قمرفق ) .بيان استيفاء لألجهزة و المعداتاالجتماعات وتم حصر وإعداد   

سلوك األمثل ى الكما تقوم الوحدة بنشر الوعى بين العاملين والطالب وأعضاء هيئة التدريس و تدريبهم عل -

ة فى مواجهة األزمات والكوارث ال قدر اهلل. وقد قامت وحدة األزمات و الكوارث بالكلية باالعداد لتجرب

و لكن نظرًا للظروف التى كانت الجامعة تمر بها تم  2113مايو  2اخالء و ذلك فى يوم الخميس الموافق 

(6/44قمرفق ) .تأجيلها للعام التالى  

استطالعات الرأى للدراسة الذاتية أن: وقد أظهرت نتائج  
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منهم  %21من أعضاء هيئة التدريس يعلمون بوجود وحدة لألزمات و الكوارث ولكن ال يشعر  % 50 -1

من أعضاء هيئة التدريس لم  %06بوجود وسائل كافية بالكلية للتعامل مع األزمات و الكوارث كما أن 

(6/45قرفق م).يالحظوا وجود صيانة دورية لتلك الوسائل  

يعلمون بوجود وسائل للتعامل مع  %4من االداريين يعلمون بوجود وحدة لألزمات والكوارث و 22% -2

(6/46قمرفق ) .لم يالحظوا وجود صيانة دورية لتلك الوسائل %26األزمات و  

 يعلمون بوجود وسائل للتعامل مع %24من الطالب يعلمون بوجود وحدة األزمات و الكوارث و  16% -3

(6/47قمرفق ) .لم يالحظوا وجود صيانة لتلك الوسائل %26األزمات   

مرفق عامل يتقاضون أجورهم من الوحدة الخاصة )14تسعى الكلية للمحافظة على النظافة لذلك تم اضافة  -

ئولية كل عامل ( وأربعة من صندوق التكافل لقوة العمالة المختصة بالنظافة بالكلية  كما تم تحديد مس6/40ق

(6/42قمرفق ) .ن المساحة المنوط به تنظيفهاع  

عقد الشركة(6/51قمرفق ).تعاقدت معها جامعة عين شمس وتستعين الكلية بشركة النظافة التى -  

ود من خالل العقحاسبات و أجهزة العرض و المكيفات توجد صيانة دورية لألجهزة التعليمية مثل ال -

 .( كما أنه توجد خطة سنوية للصيانة6/51قمرفق لصيانة )المبرمة مع الشركات المتخصصة للضمان ثم ا

(6/52قمرفق )  

(6/53قمرفق )صور للمشتل ( ) .كما تم تطوير مشتل الكلية -  

 2/1 التسهيالت المادية

 0/2/1 تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية

تماعية رياضية أو اجتحظى األنشطة الطالبية باهتمام كبير من جانب ادارة الكلية سواء كانت األنشطة  -

تضم عدد  أوفنية أو ثقافية أو علمية وذلك عن طريق لجان اتحاد الطالب المختلفة و منها لجنة األسر التى

(عن طريق ميزانية اتحاد الطالب 6/54قمرفق كبير من األسر الطالبية. و يتم تمويل هذه األنشطة )

ير ة الى دور إدارة رعاية الشباب فى تيسمن صندوق التكافل الطالبى.هذا باالضافو (55 /6مرفق ق)

 اإلجراءات الخاصة بالموافقة على القيام باألنشطة المختلفة والتنسيق فيما بينها.
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عامود كرة سرعة وجارى شراء 2طاولة كرة طاولة و  2ويوجد بالكلية قاعة لألنشطة مجهزة بعدد  -

(6/56قمرفق أجهزة أخرى )صور( )  

 لمالعب و الصاالت الرياضية و المسارح على مستوى الجامعة فى ممارسةهذا و يتم االستعانة با -

وغيرها  الشطرنجوالفن و األنشطة مما أدى الى حصول طلبة الكلية على مراكزمتقدمة فى مجاالت الرياضة

(6/57قمرفق ......)  

(6/50قمرفق ) .كما يوجد نشرة توضح أماكن األنشطة الطالبية المتاحة لطالب الكلية -  

 

 2/2/1 األجهزة والمعدات والمعامل

الطالب على تتوفر أجهزة الحاسب األلى للطالب فى معملين ويحتوى معمل الكمبيوتر الرئيسى الخاص ب -

لى جهاز و معامل الكمبيوتر الخاصة بالتعليم االلكترونى تحتوى ع 31جهاز و المعمل الفرعى على   51

ة تزويد المكتبات بأجهزة الحاسب االلى المتصلة بشبك جهاز كما تم 11جهازو معامل اللغات على 141

جهاز فى المكتبة الرقمية. 22جهازفى  مكتبة الكلية و 14المعلومات الدولية   

دارية.وقد تم تزويد كافة إدارات الكلية بأجهزة الحاسب األلى و ذلك لتطبيق نظام الميكنة اإل -  

ام والمعامل فيما ترونية تقوم بتلبية طلبات اإلدارات و األقستوجد بالكلية وحدة للدعم الفنى لألجهزة اإللك -

ت يخص أعطال هذه األجهزة وتوجد عقود صيانة لألجهزة اإللكترونية و المعملية الحديثة لدى الشركا

انتهاء فترة  الموردة التى تقوم بالصيانة الدورية  أما أجهزة المعامل البحثية فيتم عمل عقود صيانة لها بعد

األجهزة.و تتضمن خطة الصيانة صيانة هذه  الضمان  

 .تحديثهايوجد قاعدة بيانات بالمعامل المتاحة و تجهيزاتها و معداتها وصالحيتها لالستخدام وصيانتها و -

(6/52قمرفق )  

(6/61قق مرف) .كما يوجد نشرة عن وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة -  

 2/2/1 تكنولوجيا المعلومات
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      يوجد للكلية موقع على الشبكة الدولية باللغتين العربية واالنجليزية و تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات  -

وموقع   alsun.shams.edu.egتحديثه وتغذيته بالمعلومات باستمرار وينقسم الموقع إلى موقع رسمىب

  elearning@alsun.asu.edu.egالتعليم االلكترونى 

تخدام وتتاح خدمة اإلنترنت للطالب فى معامل الكمبيوتر الخاصة بالطالب كما يسمح لهم بحرية  اس - 

كل  الويرلس فى الدوراألرضى بكود خاص أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس فهذه الخدمة متاحة فى

الى  ترنت فى الكليةوقد وصلت عدد نقاط اإلن( معلوماتشبكة التقرير  6/61قمرفق )األقسام األكاديمية 

.نقطة 25  

 

 نقاط القوة:* 

                                                            توافرالموارد المالية الذاتية والحكومية إلى حد كبير. -

توافر احتياجات المحافظة على األمن والسالمة وإعداد خطة طوارئ سنوية لوحدة األزمات والكوارث  -

                                                                                        ع الحاالت الطارئة.للتعامل م

               لية.التحديث المستمر لموقع الكلية على اإلنترنت والزيادة المستمرة فى نقاط الشبكة داخل الك -

تاحة لهيئة التدريس و الطالب.                            نت متوافر معامل كمبيوتر للطالب و خدمة اإلنتر -

.                                                                                               ميكنة إدارات الكلية -

                                                              .التجديد واإلحالل المستمر للبنية التحتية واألجهزة -

اإلعداد الدورى لقاعات التدريس بالمستلزمات واألجهزة التعليمية من داتا شو ووحدات صوتية  -

                                                                                                          وغيرها.....

.                                                    هزة والمعدات من خالل خطة سنويةالصيانة الدورية لألج -

.            توفير احتياجات المحافظة على األمن والسالمة ووجود وحدة التعامل مع األزمات و الكوارث -

                                      .                                           توفير موقع للكلية على االنترنت -

.                                خدمة االنترنت متاحة لهيئة التدريس والطالبتوفير معمل كمبيوتر للطلبة و -

.االنتهاء من ميكنة ادارات الكلية -  

 نقاط الضعف: * 

                                      ضعف استغالل المساحات لبطء إجراءات االرتباط المالى مع الجامعة.  -
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دورة مياه بالدور  2المرافق العامة ما زالت غير كافية و غير مؤهلة الحتياجات المعاقين. )جارى إعداد  -

األرضى (                                                                                                            

دودية المساحة الخضراء.                                                                                      مح -

بعض أجزاء من مبانى الكلية ال تتواءم مع معايير األمن و السالمة.                                           -

دودة.                                                               أماكن ممارسة األنشطة الطالبية بالكلية مح -

شر ضعف إقبال أعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام موقع الكلية )جارى تفعيل لجنة الن -

 واالستمرارية لعالج هذا الضعف(.

****************** 

 

 
 

 

 

 

 

 

(7) 

المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة
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 0/7 خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 0/0/7 التوعية بخدمة المجتمع و تنمية البيئة 

لهيئة يقدم قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة برامج لتوعية الطالب و أعضاء هيئة التدريس و ا - 

 المعاونة و األطراف المجتمعية وذلك من خالل :

لعرضه على أعضاء توزيع دليل  يعرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة على األقسام العلمية  -1

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

(7/1مرفق ق )  

عرض الدليل على موقع الكلية لتتعرف األطراف المجتمعية و طالب كلية األلسن على ْانشطة قطاع  -2

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

(7/2مرفق ق )  

 ت الرسمية على الفيس بوك.عرض الدليل على صفحة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الصفحا -3

(7/3مرفق ق )  

عداد مطوية باللغتين العربية و اإلنجليزية للتعريف بالكلية و أقسامها و وحداتها المختلفة وزعت على إ -4

 الطالب و األطراف المجتمعية.

(7/4مرفق ق )  
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المعلومات اللغوية  عداد مطوية باللغة العربية للتعريف بأنشطة و خدمات وحدة رفاعة للبحوث و تنميةإ -5

 و الترجمة وزعت على الطالب و األطراف المجتمعية.

                                                                                                    (7/5مرفق ق )

ت التى تدرس بالكلية و قامة حفل استقبال للملحقين و المستشارين الثقافيين فى السفارات األجنبية للغاإ -6

مندوبى الهيئات العلمية األجنبية  بهدف التعريف بأنشطة الكلية و تسويق خدماتها و بحث سبل التعاون فى 

                                                                            مجاالت التبادل العلمى و الثقافى.  

 (7/6مرفق ق )

يسبوك( حة الخاصة بوحدة متابعة الخريجين على موقع التواصل االجتماعى )الفمتابعة الصف -7

عضو من الطالب والخريجين.   1011والتى تضم   

(7/7مرفق ق )  

 
 

ية.  عداد نشرة سنوية خاصة بأنشطة وحدة متابعة الخريجين و توزيعها على األطراف المعنإ -0  

(7/0ق  مرفق)  
 

ه ات قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و تم عرضعمل عرض خاص بأنشطة و خدم -2  

و الذى يضم وكالء  2112فى مجلس شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالجامعة لشهر ديسمبر 

ابريل  24 - 21الكليات و أطراف مجتمعية و كذلك فى مؤتمر الجامعة "نحو أقتصاد أخضر"  

2113  .  

(7/2مرفق ق )  

 

 7\0\2 الخطة واحتياجات المجتمع

. 2113/ 2/ 13ة بتاريخ توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تم اعتمادها بمجلس الكلي -

( 7/11قمرفق )  

استبانة و تم اعتمادها بتاريخ  411تم تحديث دراسة تحليل االحتياجات المجتمعية التى قامت على  -

13 /2 /2113 .  

(7/11مرفق ق)  
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ية الكلية ى ْاولويات المجتمع التى تعد المحور الرئيسى لها حيث عرضت رؤوتعتمد هذه الخطة عل -

ئة فوضعت نما تحرص على خدمة المجتمع و تنمية البيإورسالتها كمؤسسة تعليمية ال تهدف للربح 

ئة .خمسة ْاهداف لتلبية احتياجات المجتمع الفكرية والثقافية والعمل على حل مشاكل البي  

 

 وهذه ااْلهداف هى:

 .نشر الثقافات العالمية بين الشباب والمهتمين بالثقافة.1

 .المساعدة فى القضاء على ااْلمية فى حى الوايلى.2

 .المشاركة فى خدمة المجتمع فى تواصله مع المجتمعات الخارجية.3

 .المشاركة فى حل مشكلة البطالة .4

 .المساعدة فى نشر الوعى بْاهمية قضايا البيئة.5

 
 

ومن الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع هناك  مجموعة من ااْلنشطة تعبر عن 

 مساهمة كلية ااْللسن فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها :

من خالل "خطة دورات وحدة رفاعة للبحوث و تنظيم دورات اللغات و الترجمة و المحادثة  -

.           13/2/2113مدة بتاريخ  تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة " المحدثة و المعت  

(7/12مرفق ق)    
 

عالن عن هذه الدورات تم اآلتى:ولإل  

 تعديل الفالير الخاص باالعالن عن الدورات بما يتناسب و الخطة المحدثة.    -1

                                                                                       (.7/13مرفق ق)

ة األلسن متابعة و تحديث صفحة الوحدة على موقع الفيس بوك بعنوان "دورات اللغات بكلي -2

 3111جامعة عين شمس" لالعالن عن الدورات  و قد وصل أعضاء الصفحة الى حوالى 

                                                                                              مشارك.  

(7/14مرفق ق)  
 

 15/5/2113تم عمل خطة للنشر و الترجمة باالضافة الى خطة الدورات و تم اعتمادها بتاريخ  -

 و بذلك تكتمل خطة وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة. 

(7/15مرفق ق)   
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 طراف المجتمعية:عقد ندوات و ورش عمل داخل الكلية بالتعاون مع العديد من الهيئات و األ

ريخ  صالون ثقافى لشهر أكتوبر بعنوان  " رؤية مصر للمنطقة و العالم : فرص تنامى الدور المصرى" بتا -

أبوبكر الدسوقى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية و د. مختار غباشى  و ضيوفه د. 2112أكتوبر  16

 جامعة الدول العربية.  - جيةنائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية و االستراتي

(7/16مرفق ق)  
 

ب الصينى من صالون ثقافى لشهر نوفمبر  بعنوان " أديب نوبل الصينى  مو يان و االنتقال باألد -

و ضيف الصالون د. حسانين فهمى المدرس   2112نوفمبر  20المحلية الى العالمية" بتاريخ 

                                                                                بقسم اللغة الصينية بالكلية.

(7/17مرفق ق)  

 

 

ائر و إعالم حائر" صالون الثقافى لشهر فبراير بالتعاون مع هيئة الفولبرايت بعنوان "بين وطن ث -

            و أعقبه عرض مسرحى من تأليف و اخراج طالب الكلية.  2113فبراير  25بتاريخ  

(7/10ق قمرف)  

ندوة " وعى وآفاق جديدة تنظم حياتك لألفضل " حاضر فيها المدرب /بهاء عادل مدرب تنمية و موارد  -

                .  2113مارس  12بشرية وذلك فى إطار برنامج عمل وحدة متابعة الخريجين  بتاريخ 

 (7/12مرفق ق)

ب /يوسف عادل بالتعاون مع وحدة متابعة ندوة "المصرى بأخالقه" والتى حاضر فيها الداعية الشا -

              .  2113إبريل 0الخريجين و قطاع شئون التعليم والطالب بالكلية واتحاد الطالب بتاريخ 

 (7/21مرفق ق)

" الترجمة عبر العصور"  بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين و اللجنة العلمية التحاد طالب  كلية  ندوة - 

و حاضر بها السيد ايف شامبليون الرئيس التنفيذى لشركة وورد فاست  2113ابريل  17 األلسن بتاريخ

                                                                                            لبرمجيات الترجمة. 

 (7/21مرفق ق)

و حاضر  2113ابريل  17خضراء"  بتاريخ ندوة "األلسن و البيئة" فى اطار فعاليات حملة "نحو ألسن  -

بها أ. د. ماجدة عبيد،  أستاذ العمارة و رئيس قسم الهندسة البيئية  و القائم بعمل وكيل شئون خدمة المجتمع 
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                                                  س.جامعة عين شم -و تنمية البيئة بمعهد الدراسات البيئية 

 (7/22مرفق ق)

خارج الكلية: و  

رجمة و بالتعاون مع المركز القومى للترجمة تنظيم ندوة بمقر المركز بعنوان " قضايا الت -

فبراير  21تمكين المترجم " حاضر بها األستاذ/ محمد الخولى المترجم و االعالمى بتاريخ 

2113.  

  ( 7/23ق مرفق)
 

بغرض توفير الكتب  1122كتوبر نشاء منفذ بيع الكتب الدائم التابع لوحدة رفاعة  فى أإ -

أسعار االصدارات الحديثة فى جميع المجاالت للطالب و أعضاء هيئة التدريس بالدراسية و

 مناسبة.

(7/24ق مرفق)   

 2113مارس  20 - 24تنظيم معرض إلصدارات المركز القومى للترجمة بالكلية فى الفترة من  -

(7/25ق مرفق)  
                                                                          

 11 - 7ة من  تنظيم المعرض األول للكتاب لمنفذ بيع الكتب  التابع لوحدة رفاعة فى الفتر - 

(7/26ق مرفق) 2113ابريل   
  

اعداد بروتوكوالت تعاون بين الكلية و الهيئات و المؤسسات المجتمعية: *   

مية بين كلية ااْللسن والهيئة العامة لمحو ااْلمية وتعليم الكبار  وتساهم بروتوكول تعاون لحل مشكلة ااْل -

الكلية فى فتح الفصول و تستضيف فيه أفراد من المجتمع المصرى و باألخص من حى الوايلى الذين حرموا 

ول على من التعليم حيث تقدم لهم الكلية مكان الدرس و الميسر)المعلم( و المتابعة و تعقد االختبارات للحص

وهنا تساهم الكلية فى حل مشكلة البطالة و شهادة محو األمية التى الغنى عنها فى االلتحاق بأى عمل 

مكافحة األمية.  واستعدادا لتنفيذ البروتوكول  تم عقد دورة تدريبية لبعض من ْاعضاء هيئة التدريس والهيئة 

حتى تتمكن الكلية  من توفير  2112/  12/2ة  فى المعاونة بالكلية لتْاهيلهم للتدريس فى برنامج محو ااْلمي

الميسر)المعلم( لدورات محو األمية.  كما تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب 

                                                على العمل التطوعى مساهمة منها فى حل مشكالت المجتمع.

         (7/20 - 7/27مرفق ق )
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تم عقد دورة محو األمية فى اطار البروتوكول بين الكلية والهيئة العامة لمحو ااْلمية وتعليم الكبار بتاريخ  -

                                لمجموعة من عمال الكلية و كليات الجامعة.    2113يولية  7 –ابريل  7

  (7/22مرفق )ق 

        حدة رفاعة و كلية الطب بالجامعة لعقد دورات تدريبية فى اللغات.عقد بروتوكول تعاون بين و -

  (7/31مرفق ق )

عقد بروتوكول تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و شركة "جلوبال أورينت للسياحة"  -

اء الخريجين بغرض  تنظيم  رحالت تدريبية لطالب وخريجى الكلية مساهمة من الشركة فى رفع كفاءة أد

   وإعدادهم إعدادا يتناسب ومتطلبات سوق العمل من خالل البرنامج التدريبى لوحدة متابعة الخريجين.

 (7/31مرفق ق )

 

وحدة متابعة الخريجين  -بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 25/2/2113اتفاق تعاون بتاريخ  -

على  Sky Lingos Center  لشركةرية ممثال واألستاذ  بهاء عادل  مدرب موارد بشرية وتنمية بش

ب طالتنظيم دورة للتنمية البشرية لطالب وخريجى الكلية وذلك فى إطار سعى الوحدة لتنمية مهارات 

                                                                                                  وخريجى الكلية.

  (7/32مرفق ق )

مارس  12وزارة الثقافة بتاريخ  –عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز القومى للترجمة  -

تشجيع  دعم فرص التعاون فى عدة مجاالت منها تدريب شباب المترجمين و الطالب و بغرض  2113

تنظيم  ضافة الى ، و تطوير منهجيات تدريس الترجمة ومقرراتها التعليمية باال البحوث والدراسات الترجمية

                 فى مجاالت الترجمة و اللغة.   محلية ودولية متخصصة ورش عمل ومؤتمرات وندوات

 (7/33مرفق ق )

دريب عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز المتطور لتنمية الموارد البشرية فى مجال ت -

                                                      .  2113يونية  12المدرسين و طرق التدريس بتاريخ 

(7/34مرفق ق )  

 

موية لذوى عقد بروتوكول تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و المؤسسة التن -

و تنظيم  6/2113/ 24االحتياجات الخاصة بغرض تأهيل الطالب المكفوفين لسوق العمل بتاريخ 
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يونية للتعريف بأنشطة  24ب ذوى االحتياجات الخاصة و أولياء أمورهم بتاريخ ندوة توجيهية للطال

(7/63ق - 53/ 7مرفق ق ) و برامج المؤسسة.  
 

من خالل مساهمة وحدة رفاعة باالتصال بخريجى  المساهمة فى حل مشكلة البطالة و توظيف الخريجين -

 ج الى محاضر من خارج الكلية.الكلية المتميزين للقيام بالتدريس فى الدورات التي تحتا

(7/73مرفق ق)  
 

شركات و التواصل مع الشركات و الهيئات المختلفة بشأن ترشيح خريجى الكلية للعمل بهذه ال -

 توفير فرص للتوظف.  

(7/03مرفق ق)  

 

 

 

 نظم القطاع ملتقي و مؤتمر للتوظيف لتعريف الشركات ومؤسسات سوق العمل بخريجى الكلية بعنوان  -

برعاية هيئة   2113مارس 5لملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العمل" بتاريخ " ا

أمديست و شركة أرابايز لتكنولوجيا الترجمة و  ضم الملتقى  الطالب و ممثلي األقسام العلمية بالكلية 

طاعات الترجمة و ومجموعة من الشركات و الهيئات  التي تقدم فرص عمل لخريجي الكلية مثل ق

 االتصاالت و السياحة و التدريس.   

  الهيئات و الشركات المشاركة:

 شركة فودافون  -1

 الشركة المصرية لالتصاالت لنظم المعلومات )أكسييد( -2

 هيئة أمديست  -3

 شركة أرابايز  -4

 نقابة المترجمين و اللغويين المصريين ) تحت التأسيس (  -5

 شركة توريكو للسياحة -6

 ات التعهيدشركة وصلة لخدم -7

 النقابة العامة للمرشدين السياحيين  -0

 برنامج تطوير مهارات خريجي الجامعات المصرية -2

 مدارس الفاروق االسالمية -11

    (7/32مرفق ق)
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وظيف و البحث فى توفير فرص تدريب و ت لقاء مع خريجى الكلية من أصحاب األعمال  بغرض -

و ذلك فى اطار البرنامج  2113مارس  11دراسة مشاركة الخريجين فى أنشطة الكلية بتاريخ 

                                                                       التدريبى لوحدة متابعة الخريجين.  

(7/14مرفق ق)  
 

أنشطة الشركة تنظيم ملتقى توظيف بعنوان "فرص تدريب و توظيف فودافون" بغرض التعريف ب -

.  2113مارس  11فرص للتدريب الميدانى و التوظيف بالشركة بتاريخ  فيرفى مجال التعهيد و تو

(7/14مرفق ق)  
 

ياحة إلى معالم تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرقة الرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت للس -

بغرض تنمية مهارات وقدرات الطالب وإعدادهم بما يتمشى  2/3/2113القاهرة األثرية  بتاريخ  

ن لتدريب ع إحتياجات سوق العمل عن طريق االستعانة بمرشدين سياحيين من خريجى كلية األلسم

تابعة زمالئهم من طالب الكلية على اإلرشاد السياحى و ذلك فى اطار البرنامج التدريبى لوحدة م

                                                                                              الخريجين.     

(24 /7مرفق ق)  
 

وبال أورينت تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرق الثانية و الثالثة والرابعة بالتعاون مع شركة جل -

و ذلك فى اطار البرنامج التدريبى  22/3/2113للسياحة إلى معالم اإلسكندرية األثرية بتاريخ 

                                                                                    لوحدة متابعة الخريجين.

  ( 34 /7مرفق ق)

 13تاريخ وضع آلية استطالع آراءالمستفيدين فى مستوى كفاءة الخريجين واعتمادها بمجلس الكلية ب -

                                                                                                  .2113فبراير 

  ( 44 /7مرفق ق)

ية بتاريخ وضع آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة واعتمادها بمجلس الكل -

                                                                                         .2113فبراير  13

( 54 /7مرفق ق)  
 

ى الكلية استبيان الستطالع رأى الخريجين حول مدى مالئمة الدراسة التى تلقاها الخريج فإعداد  -

سبوك وكذلك لمتطلبات سوق العمل ووضع االستبيان على صفحة وحدة متابعة الخريجين على الفي
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                   على صفحة جمعية خريجي كلية األلسن وعلى موقع كلية األلسن على اإلنترنت. 

( 64 /7فق قمر)  
 

الدراسة  عداد خطة تتضمن االجراءات التصحيحية بناء على رأى المنتفعين فيما يخص مالئمةإ -

                                                   التى تلقاها الخريج فى الكلية لمتطلبات سوق العمل.  

( 74 /7مرفق ق)   
 

 ايا البيئة: فى اطار المساعدة فى نشر الوعى بْاهمية قض

 نظم القطاع العديد من الحمالت منها:   ،حمالت التوعية فى اطار 

شارك فيها الطالب و و 2112أكتوبر  0حملة " نحو ألسن أكثر نظافة نحو ألسن أكثر جماال " بتاريخ  - 

                     وأسرة كلنا مصرى.  reactاتحاد الطالب والجوالة وفريق أعضاء هيئة التدريس و 

 ( 40 /7مرفق ق)
 

لى الكلية وتنمية الحس إذلك بهدف تعميق االنتماء و 2113مارس  14 – 6حملة لتشجير الكلية بتاريخ  -

                                    جمعية الوتد للتنمية الثقافية والبشرية.لدى الطالب بالتعاون مع الجمالى 

( 42 /7مرفق ق)  
 

بهدف تعزيز الوعي   2113ابريل  10 – 16"  ضمن فعاليات أسبوع البيئة  حملة "نحو ألسن خضراء -

البيئي و تفعيل قيمة العمل الجماعي والتطوعي لدى الطالب والطالبات باإلضافة الى تفعيل دور الكلية فى 

  تضمنتخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. 

الحملة عددا من الفعاليات واألنشطة المتنوعة منها الندوات و المحاضرات و المسابقات و معارض 

و تكريم العامل المثالي.  قام برعاية الحملة جمعية المحافظة على بيئة البحر و األفالم   للمشغوالت اليدوية

لحملة أسرة رسالة بالكلية و لجنة األحمر "هيبكا" و دار نشر البحر األحمر و  جمعية رسالة و شارك فى ا

الجوالة و اتحاد الطالب ورعاية الشباب و قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب 

                                                                                             العمال.واإلداريين و

 (7/51مرفق ق)

   يةإعداد قاعدة بيانات خاصة باألنشطة و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع الكل -

                                                                                            Alsun.net    

(7/15ق  قمرف)  
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 7\2 تفاعل المؤسسة مع المجتمع 
 

 7\2\0 مشاركة ااْلطراف المجتمعية فى مجالس المؤسسة 
 

من  يشارك رئيس حى الوايلى و رئيس مجلس ادارة شركة أرابايز للترجمة و التعريب كأعضاء - -

بغرض ربط الكلية  2113 -2112الخارج  فى إجتماع لجنة شئون المجتمع والبيئة للعام الجامعى  

داد البرامج لمشاركة بأرائهم وخبراتهم فى إعبالمجتمع المحيط بها واتاحة الفرصة لاْلطراف المجتمعية ل

 التعليمية لربطها بالمجتمع وسوق العمل .

 ( 52 /7ق  مرفق)

                     .2113ابريل  2مشاركة جمعية خريجى كلية األلسن فى المؤتمر العلمى للكلية بتاريخ  -

( 35 /7ق  مرفق)  

ار تفعيل توصيات " الملتقى األول : األلسن و المجتمع: قام قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة فى اط -

البرامج الدراسية و سوق العمل " بمخاطبة األقسام العلمية بشأن مدى االستفادة من هذه التوصيات و التى 

شاركت فى وضعها  مجموعة من الشركات و الهيئات  التي تقدم فرص عمل لخريجي الكلية مثل قطاعات 

                                    و السياحة و التدريس التى شاركت فى الملتقى.  الترجمة و االتصاالت

 (54/ 7ق  مرفق)

قامت وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة بالتعاون مع شركة أرابايزللترجمة و  -
مدخل إلى التطويع المحلي" دورة تطرح ضمن دورات الوحدة بعنوان  "  2التعريب فى اعداد منهج لعدد 

السمات األساسية ألدوات الترجمة  و" مدخل الى المحتوى و التوثيق" تتضمن تقنيات  و قواعد التعريب و
 بهدف تعريف الطالب على الجديد فى مجال الترجمة و ربطهم باحتياجات سوق العمل فى هذا المجال.  

(7/55ق  مرفق)  

األستاذ ذحاضر فيها  2113إبريل  27مارس إلى 21األلسن فى الفترة من عقد دورة للتنمية البشرية بكلية  -

 / بهاء عادل  مدرب موارد بشرية وذلك من خالل وحدة رفاعة مع منح شهادة للمتدربين معتمدة من

                                                                            .Sky Lingos Center  شركة

 (    56 \7ق مرفق)

جمعية باشراف وحدة متابعة الخريجين  و بمشاركة   2113إبريل 7إقامة ملتقى / حفل للخريجين يوم  -

بهدف دعم التواصل بين الكلية والطالب والخريجين وضم الحفل طالب وخريجى  خريجى كلية األلسن
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            وافق يوم الحفل.الكلية وشارك فيه كذلك أدمن صفحة أساحبى فى  عيد ميالد الصفحة الذى ي

 (7/57ق  مرفق)

لتكريم األطراف  2113يونية  26قام قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بتنظيم حفل بتاريخ -

و كذلك  2113 - 2112المجتمعية التى تعاونت و دعمت أنشطة القطاع خالل العام الدراسي 

                                                                   لعرض خطة القطاع للعام الجديد. 

(7/05ق  مرفق)  

 مشاركة األطراف المجتمعية فى  برنامج التدريب الميداني

 وموافقة مجلس الجامعة لشئون التعليم والطالب بتاريخ 2/5/2112تم الموافقة بمجلس الكلية في تاريخ  -
 الالئحة الخاصة بكلية األلسن.   على إدراج برنامج التدريب الميداني ضمن 2/11/2112
 (7/52ق  مرفق)
تشكيل لجنة لالشراف على التدريب الميدانى من السادة الوكالء و رؤساء األقسام العلمية و مدير وحدة  -

 رفاعة و مدير وحدة دعم الخريجين.
 (7/61ق  مرفق)
 
 

 و العملية. وضع آليات انشاء نظام التدريب الميداني لدعم مهارات الطالب المهنية -
 (7/61ق  مرفق)
 

 7\2\2 رضاء ااْلطراف المجتمعية

ع يتم قياس مستوى رضاء ااْلطراف المجتمعية عن األنشطة التى يقدمها قطاع خدمة  المجتم -

 وتنمية البيئة التى تقدمها المؤسسة عن طريق إستبانات.

( 26 \7مرفق ق)  
 

ية و المشاركة به فى تطوير العملية التعليميتم تحليل هذه االستبانات وعمل تقرير لالسترشاد  -

 المجتمعية وترسل الى القطاعات المختصة حيث تساهم فى تطوير الكلية.

( 36/ 7ق مرفق)  
 

على  إرسال االستبانات للشركات والمؤسسات التى يعمل بها خريجو كلية األلسن للتعرف - 

                 .د نقاط القوة ونقاط الضعفأداءالخريجين العاملين لديهم ثم تحليل االستبيانات وتحدي

( 46/ 7ق  مرفق)  
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عيم نقاط القوة إرسال نتائج تحليل االستبيانات إلى األقسام المعنية بالكلية من أجل العمل على تد - 

 وعالج نقاط الضعف لدى طالب الكلية.

( 56/  7ق  مرفق)  
 

 المجتمعية. اعداد خطة تحسين بناء على نتائج قياس رضاء األطراف -

( 66/ 7ق  مرفق)  
 

 إعداد استبيانات حول أراء الطالب والخريجين فى جميع الندوات التى تعقدها الكلية. -

( 76/ 7ق  مرفق)  
 

م بالربط بين و بتنفيذ أنشطة "خطة كلية األلسن لخدمة المجتمع و تنمية البيئة" يكون القطاع قد قا

لية و كذلك عاونة و العاملين و  بين المجتمع المحيط بالكالطالب و عضو هيئة التدريس و الهيئة الم

من خالل   ةدور الكلية فى المساهمة فى حل مشاكل المجتمع واإلسهام فى قضايا التنميقام بتفعيل 

خدمة منظمات المجتمع المدنى فى مختلف المجاالت الخاصة بالتعاون مع الهيئات و المؤسسات و

 المجتمع وتنمية البيئة .

 ط القوة:نقا *

                                       دعم االدارة العليا فى الكلية ألنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة. -

                              وجود خطة تنفيذية معتمدة و موثقة ألنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة. -

                                    ة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.مشاركة األطراف المجتمعية فى لجن -

 .  خاصة باألنشطة و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع الكليةوجود قاعدة بيانات محدثة  -

 نقاط الضعف:  *

                               محدودية مشاركة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى أنشطة القطاع.  -

                                                                       قلة الموارد المادية الالزمة لدعم األنشطة. -

 طول و بطء بعض االجراءات و خاصة المتعلقة بالشراء و الصيانة.   -

 :اجراءات التحسين*

االت عمل و أنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بهدف ضمان تنظيم ندوات توجيهية للتعريف بمج -

                                                           مشاركة أكبر ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.  
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 تفعيل خطة تنمية الموارد الذاتية للكلية لزيادة الموارد.   -

 
 

****************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحور الثاني

ميةالفاعلية التعلي  
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لخريجونالطالب وا  



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 134

 

 

 

 

 

 

 

 0/0 سياسات قبول و تحويل و توزيع الطالب 

 0/0/0 نظم قبول و تحويل الطالب

 قواعد القبول تعلن عند التنسيق الداخلي للكلية عن طريق موقع الكلية على اإلنترنت . -

موقع الكلية على اإلنترنت ( 1/1فمرفق )     

. عند سحب الملف الكلية الذى يحصل عليه الطالب الجدد كما  تعلن القواعد بدليل -  

                                 كما توجد بعض الوسائل اإليضاحية والتى تعلق بإدارة شئون الطلبة . -

صورة من الوسائل اإليضاحية( -دليل الكلية  1/2فمرفق )    

مقابلة  ءهعضاإتحاد الطلبة ، الذى يتولى أ يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد عن طريق -

ة األلسن و الطلبة الجدد للتعريف بالكلية وأقسامها ، كما تم إعداد بروشور يقدم نبذة عن تاريخ كلي

مع الطلبة  التعريف بأقسام الكلية تم توزيعه على الطلبة الجدد ، كما تم عمل ندوة بقاعة المؤتمرات
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                                                                               الجدد للرد على استفساراتهم .

(البروشور 1/3ف مرفق)   

لثانية و هناك قواعد لتوزيع الطالب على األقسام حسب درجة الطالب في اللغة األجنبية األولى و ا -  

سته بتاريخ فقة مجلس الكلية بجلمدونة على موقع الكلية باسم شئون التعليم و الطالب ، ومدعمة بموا

7/3/2111 .                                                                                                  

                                                  اعتماد مجلس الكلية ( -شروط التشعيب  1/4ف مرفق)

الطالب المقبولين (إجمالى عدد  1/5فمرفق )  

 

للكلية وتعلق القوائم حسب األقسام باألدوار   تعلن قواعد التحويل بعد إظهار نتيجة التنسيق الداخلي -

 الخاصة بها .
 

طالب  15" بإجمالى عدد   %1.4 " 2111/2111نسبة التحويالت من الكلية فى العام الجامعى بلغت  -

طالب وفى العام الجامعى  05" بإجمالى عدد  %3.15 "بة بلغت النس 2111/2112وفى العام الجامعى 

 %2طالب بينما بلغت نسبة المحولين إلى الكلية  172" بإجمالى عدد  % 5.16"نسبة  تبلغ 2112/2113

 2111فى العام الجامعى   %1.2طالب  وبلغت   0بعدد إجمالى   2111/ 2111فى العام الجامعى 

بلغت نسبة  2112/2113وفى العام الجامعى طالب  5ين إلى الكلية الب المحولحيث بلغ عدد الط 2112/

 طالب . 127حيث بلغ عدد الطالب المحولين إلى الكلية  %3.01المحولين إلى الكلية 

(رسم بيانى بنسب التحويالت -نسبة التحويالت من وإلى الكلية  1/6ف مرفق )  

األقسام  فىولكن توجد بعض المشاكل وخاصة  تتالءم أعداد الطالب مع الموارد المتاحة للمؤسسة  ، -

قد يصل إلى أربع  المجموعاتالكبيرة و تتغلب عليها المؤسسة بتقسيم هذه األعداد إلى عدد أكبر من 

  لتجنب مشاكل المعامل وأماكن الدراسة . مجموعات
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حقيق النتائج التعليمية تتوافر بالمؤسسة مساعدات التعليم والتعلم المالئمة لتطوير العملية التعليمية وت -

 )مكتبة ، معامل ، قاعات تدريس (  .المستهدفة
 

 .بالكلية المكتبة بالدور الخامس وتنقسم إلى مكتبة اللغة العربية ومكتبة اللغات لألقسام العلمية المختلفة تقع -
 

  وهى مزودةتلفة تتميز مكتبة كلية األلسن بأعداد زاخرة من المراجع العلمية المتخصصة فى اللغات المخ -

جهاز حاسب آلى موزعة على مكتبات األقسام العلمية المختلفة ومتصلة بشبكة اإلنترنت وتستخدم  12عدد ب

 فى خدمة مشروع ميكنة المكتبة .
 

 جهاز كمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت .  22تم تجهيزوتفعيل مكتبة إلكترونية تحتوى على   -

المركزية بالجامعة لتوفير الخدمات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  تعتمد الكلية أيضَا على المكتبة -

 المعاونة ، وتعويض عجز المساحة نظرَا الزدياد أعداد الطالب المستمر سنويَا . 
 

إلى مشروع الفهرسة اإللكترونية التابع للمجلس  2113-2112العام الجامعى تم ضم مكتبة األلسن فى  -

وبناء عليه تم تعزيز المكتبة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وهناك بعض  األعلى للجامعات ،

 نتهاء من الفهرسة اإللكترونية ( .الاألقسام مثل )أقسام اللغة اإليطالية واألسبانية والعربية على وشك ا
  

 تم ربط الكمبيوترات بالمكتبة األلكترونية بشبكة داخلية بالكمبيوتر الرئيسى . -
  

 .لتوفير خدمة الطباعة للمستخدمين تم تزويد المكتبة الرقمية بماكينة تصوير  -
 

كاميرا للمراقبة بالمكتبة الرقمية ضمن شبكة المراقبة  2تم تخصيص عدد فى إطار تطوير خدمات المكتبة  -

للتسجيل  كاميرا، متصلة بأربعة أجهزة 56التى تشمل مكتبة اللغة العربية ومكتبة اللغات، حيث تتكون من

 والعرض، وشاشتين للتكبير والعرض .
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ٌخصص شاشة عرض معلقة فى مدخل المكتبة لعرض تعليمات وآداب أستخدام المكتبة، وجارى تجهيز  -

أفالم تسجيلية ثقافية قصيرة عن الحضارات والثقافات القديمة والحديثة للغات التى تدرس بالكلية تحت 

 المكتبات بالكلية .إشراف السادة رؤساء األقسام ولجنة 

 فيما يتعلق بقاعات الدراسة والمعامل : 

: المعامل الصوتية ، ثانيَا : معامل الكمبيوتر ) معامل للتعليم  يوجد بالكلية نوعان من المعامل ، أواًل -

 اإللكترونى ( . 

معامل  الثالثةمعامل منها بكفاءة ، وجارى تجهيز  11معمل صوتيات ، تعمل  13يوجد فى الكلية  -

   .المتبقية

األولى  تانوتغيير مادة االستماع والمحادثة للفرق 7/4/2111تم تعديل الالئحة الداخلية بالكلية بتاريخ  -

الثانى للتغلب على مشكلة  الفصل الدراسىالثالثة والرابعة فى  تان، والفرق فى الفصل الدراسى األولوالثانية 

 زيادة أعداد الطالب .

 ( تقرير عن ما تم إنجازه بالمكتبة الرقمية -الداخلية للكلية س الكلية لتعديل الالئحة مجل 1/7ف مرفق ) 

الذاتى واإللكترونى ، وقد التعلم معامل مخصصة للتعليم اإللكترونى ، وجارى تجهيزها لغرض  0يوجد  -
وفرص التعلم الذاتى  لزيادة كفاءة العملية التعليمية 2111تأسست وحدة التعليم اإللكترونى بالكلية فى عام 

فى كافة برامج مرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، حيث قامت بإعداد دراسة خاصة باستخدام أنماط حديثة 
من التعلم تعتمد على دمج التعليم التقليدى مع التعلم اإللكترونى لتحقيق االستفادة القصوى . وقد تم بهذا 

معامل لغات بنظام دجيتال  3آلية مجهزة لهذا الغرض وتركيب  معامل حاسبات  8الصدد االنتهاء من إنشاء 

الالسلكية وإتاحتها السلكية وكترونية. وتوفير خدمة االنترنت لوكذلك سيرفر خاص بالكلية لتقديم الخدمات اإل

 في مكاتب االدارة. كذلكللطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كل أنحاء الكلية و

ى اآلن  دورات تدريبية دورية مكثفة للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة وحت 0202عقد منذ نوفمبر  كما -

ليكترونيا والبدء بتحويل اللغة الثانية إالتدريس في التعليم اإللكتروني بهدف تعريفهم بتقنية تحويل المقررات 

في كل التخصصات إلى مقررات إلكترونية كخطوة أولي. وبدأت بالفعل منذ الفصل الدراسي الثاني 

 وهى كالتالي:لكترونية تعمل  في بعض اللغات التي أعدت مقررات اليكترونية الفصول اإل 0200/0203

 مادة اللغويات للفرقة األولى شعبة اللغة الروسية . -
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 اللغة العبرية لغة ثانية للفرقة الرابعة )الترم الثانى( . -

 محاضرات من مادة المقال لشعبة غير الناطقين بالعربية . 3 -

 لغة األلمانية لغة ثانية الفرقة األولي الفصل الدراسي الثانى .ال -

                                                           اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )مقرر الترجمة( للفرقة األولى . -

 طة الوحدة (تقرير عن أنش -اعتماد مجلس الكلية إنشاء وحدة التعليم اإللكترونى  0/8ف مرفق ) 

جهاز  21كنولوجيا ، ويستخدم فى الدورات التدريبية لتعليم الكمبيوتر ، وهو مجهز بعدد تيوجد نادى ال -

 كمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت .

                                      

 2/0/0 الطالب الوافدون 

 . %5نسبة الطالب الوافدين إلى العدد االجمالى للطالب  -
 

بلغ عدد  2112/2111نسبة الزيادة في عدد الطالب الوافدين من عام إلى آخر نسبة بسيطة ففي عام   -

 جمالى للطالب الملتحقين بالكلية .من العدد اإل %1.2طالب و طالبة بنسبة  124الطالب الوافدين 

فى عام جمالى . بينما من اإل %1.5طالب و طالبة بنسبة  122  2111/  2111فى عام  بلغ بينما

من االجمالى . بينما  %1.5طالب وطالبة بنسبة  121بلغ عدد الطالب الوافدين   2112/ 2111

من العدد % ،15طالب وطالبة بنسبة 166بلغ عدد الطالب الوافدين  2112/2113فى عام 

                                                                                                 األجمالى .

رسم بيانى يمثل النسبة ( -أعداد الطالب الوافدين ونسبة الزيادة   1/2ف مرفق)  

تنفذ المؤسسة  برنامج وأنشطة لرعاية الطالب الوافدين حيث يوجد بالمؤسسة برنامج خاص بالطالب  -

-ى الطالب الوافدين بهدف  التيسير عل 3/11/2112الوافدين تم اعتماده فى مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 

 . المعوقات والمشاكل التى تواجههمومعاونتهم فى حل كل  -ضيوف مصر 
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قامت المؤسسة بوضع سياسات لتحفيز الطالب الوافدين على الدراسة بالكلية وتم اعتمادها بمجلس الكلية  -

 والمؤسسة بصدد تنفيذ هذه السياسات . 1/6/2111بتاريخ 

 صورة من -صورة من البرنامج  -س الكلية لبرنامج رعاية الوافدين اعتماد مجل خطاب 1/11فمرفق )

(سياسات التحفيز للطالب الوافدين واعتماد مجلس الكلية   

لمناقشة  23/4/2112تم عقد المؤتمر العلمى لقسم اللغة العربية شعبة غير الناطقين )الوافدين( يوم  -

 تحسين خطة األداء بالقسم .عدة توصيات لعن مشكالت هؤالء الطالب وأسفر المؤتمر

( صورة من التوصيات - صورة من المؤتمر العلمى الخاص بالطالب الوافدين 1/11فمرفق )   

)غير الناطقين بالعربية( عقد لقاءات إرشادية مع الطالب الوافدين وضع جدول تحديد اللقاءات الدورية لتم  -

 . 2113-2112للعام الجامعى 

ج نموذ - رشادية مع الطالب الوافديناإلقاءات تحديد مواعيد الل جدول من ةصور 1/12فمرفق )

( اجتماع المرشد مع الطالب  

لمعرفة والفرقة الثانية شعبة غير الناطقين تم عقد عدة لقاءات متتابعة مع الطالب الوافدين بالفرقة األولى  -

 الرؤى تجاه  رؤيتهم وتصوراتهم عن المقررات الدراسية وأحوالهم بصفة عامة ودراسة بعض

ية رتقاء بمستوى هؤالء الطالب مما يدفع إلى زيادة نشراللغة العربالالمقررات وذلك بهدف ا

قسم اللغة  ، ولمناقشة العديد من المشكالت والرغبات ونقل الصورة إلى رئيسوالرغبة فى تعلمها 

المقررات  يل بعضالعربية ، الذى استجاب على الفور لحل الكثير من المشكالت ، واالهتمام بتعد

الهيئة  ، والتنبيه على السادة أعضاء هيئه التدريس بااللتزام بمواعيد المحاضرات ، وتكليف

                          المعاونة بالتعاون مع الطالب فى محاضرات إضافية للتدريب والمساعدة .

شاد مع منسق اإلر دعوة قسم اللغة العربية للطالب المتعثرين لحضور اللقاء 1/13فمرفق )

لى تقريراللقاء اإلرشادى مع طلبة الفرقة األو -نموذج إجتماع المرشد مع الطالب  -كاديمى األ

سجل الطالب المتعثرين( -شعبة غير الناطقين   
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ذليل ما تم عقد لقاءات متتابعة مع الفرقة الثانية لمتابعة حالة الطالب ومحاولة معاونتهم ، وت -

                                                                  وعقبات .يواجههم من صعوبات 

قرير اإلرشاد ت -تقرير اللقاء اإلرشادى مع طلبة الفرقة الثانية شعبة غير الناطقين  1/14فمرفق )

سجل الطالب المتعثرين( - 2113الطالبى لشعبة غيرالناطقين بالعربية لشهر إبريل   

 

 

 

                                                 -مثل : خدمات متعددة للطالب الوافدين يقدم البرنامج

                                                                             .إنهاء إجراءات االلتحاق -1

                                  .                                           استخراج كارنيه للطالب -2

.                             ترجمة الشهادات التى تقدم للطالب كل حسب لغته واحتياجاته مجانًا -3

.                                               إنهاء إجراءات التخرج والشهادات األصلية بسرعة -4

.                 ى متابعة مشاكل هؤالء الطالب ومحاولة حلهاهتمام بدور المرشد الطالبى فاإل -5

لتى تحتاج وتغيير بعض اللوائح ا مخاطبة قسم اللغة العربية من أجل تطوير منظومته العلمية -6

. إلى تغيير  

لغات طور المناهج والمحتويات لمادة اللغة العربية ألقسام الأن يقسم اللغة العربية  قرر وقد -

لقسم كل وقد تم تنفيذ هذه المهام من خالل عدة لجان تم تشكيلها من أساتذة ا الناطقينوشعبة غير 

 فى تخصصه وعقدت هذه اللجان أكثر من جلسه للنقاش وقدمت عدة مقترحات عرضت على

غات األجنبية وقد توصلت اللجان إلى تصور مقترح لمحتوى اللغة العربية لشعب الل مجلس القسم

                              .لمادة ، وكذلك األمر بالنسبة لشعبة غير الناطقينالمشتركة فى مسمى ا
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وشعبة  تقرير قسم اللغة العربية عن تطوير مناهج اللغة العربية ألقسام اللغات 1/15فمرفق )

        غير الناطقين (

ح األقسام لوائ تمشيا مع الرغبة فى تطوير الخدمات التى تقدم للوافدين قامت الكلية بترجمة -

موقع الكلية  لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا إلى اللغات األجنبية لتلك األقسام ووضعها على

                                     لتسهيل األلتحاق بالكلية والتعرف على طبيعة الدراسة بكل قسم .

لليسانس لمرحلتى ا و اإلنجليزية اللغة األسبانية مىصورمن الالئحة الخاصة بقس 1/16فمرفق )

 والدراسات العليا(

 

 2/0 الدعم الطالبي

 0/2/0نظام دعم الطالب 

هناك نظام معتمد للدعم الطالبى يقوم بتقديم المساعدات المادية والعينية للطالب غير القادرين والذين ال  -

ن بالصندوق ببحث حاالت الطلبة ويقوم العاملو يةالتعليم استكمال مسيرتهمتسمح لهم ظروفهم االجتماعية 

 لمساندتهم حتى يتسنى لهم استكمال مشوارهم التعليمي بنجاح .

نظام صندوق التكافل ( 1/71ف مرفق )  

                                                                        وتتلخص خدمات الصندوق فى اآلتي :

تسديد  -تسديد الرسوم الدراسية  -بونات مالبس كو الب ) صرفتقديم مساعدات مادية وعينية للط  -

                                          الخاصة بهم . أبحاث الحالةاشتراك اتوبيس الجامعة ( بعد دراسة 

                                              . الطالب ذوى االحتياجات الخاصهالخاصة ب هشراء األجهز -

                                                                     لطلبة المحتاجين .على اتوزيع مالبس   -
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           التبرعات . التى يتم تحصيلها منصرف مساعدات مالية لذوى الحاالت االجتماعية الصعبة  -

ة الكلية من السادة أساتذ تبرع بهاالتى يتسهيل حصول الطلبة غير القادرين على الكتب الدراسية  -

                                                                                            . األقسام المختلفة

عدد صورة بإجمالى  - 2112/2113التكافل للعام مرفق تقرير بما تم انجازه لقسم  1/10فمرفق )

من الدعم فى الفصليين الدراسيين( الطلبة و الطالبات المستفيدين  

 2/2/0 برامج الدعم االجتماعي و الرعاية الصحية 

المؤسسة برنامج لذوى االحتياجات الخاصة ، يخدم المكفوفين وضعاف البصر، وتقدم المؤسسة أعدت  -

تحركة منها على سبيل المثال تجهيز مسار خاص للكراسى الم، تسهيالت إنشائية لذوى االحتياجات الخاصة 

 وتخصيص دورات مياه خاصة به ) جارى التنفيذ ( .
 

لبية الطالب من ذوى االحتياجات الخاصة وت أولئك كما يهدف البرنامج إلى التعرف على احتياجات -

وى من شى مع حقهم األصيل فى االستفادة القصاهذه االحتياجات ، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتم

                                                                                          العملية التعليمية .

صورة محاضراجتماع بالطالب ذوى االحتياجات الخاصة لعرض  الشكاوى ووضع  1/21فمرفق )

 -نامج اعتماد مجلس الكلية للبر -مرفق صورة من مقترح برنامج دعم الطالب المكفوفين  -الحلول 

ذوى االحتياجات الخاصة المستحقين للدعم ( أعدادمن حصرصورة   

مساعدة الطالب ذوى االحتياجات الخاصة للحصول على ما يحتاجونه من أجهزة تعويضية بالمساعدة مع  -

 اإلدارة المركزية بالجامعة وإدارة الرعاية الطبية .
 

 عاة لظروفهم .دقيقة على مدة االمتحان التحريرى للطالب المكفوفين مرا15إضافة  -

( 6/6/2112اعتماد مجلس الكلية بتاريخ صورة من  1/21فمرفق )   
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من خالل وحدة اإلرشاد تقديم دعم أكاديمى للطلبة ذوى األحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى حل مشاكلهم  -

 الطالبى .

ى نماذج اجتماع المرشد مع ذو - صورة من سجل الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 1/21فمرفق )

 (سجل الطالب ذوى االحتياجات الخاصة " شعبة اللغة العربية "  - االحتياجات الخاصة
 

من خالل مختلفة الكلية الطالب وطالبة فى أقسام  70عددهم  البالغ متنوعة للطلبة المكفوفين اتتقديم خدم -
إدخال  ولبارز )برايل ( إعداد المناهج الدراسية وطباعتها بطريقة الخط ا مكتبة رفيق الدرب التى تعمل على

المادة العلمية على الحاسب اآللى عن طريق الماسحات الضوئية أو كتابتها أوالحصول عليها عن طريق 
 نترنت  ثم تنسيقها  وإعدادها فى ملفات ثم طباعتها . إلشبكة ا

 
 

إلستماع إليها  على كما توفر المكتبة عددَا كبيرَا من الكتب الثقافية بلغات مختلفة لالطالع عن  طريق ا -
إعدادها على اسطوانات مسموعة أو بالخط البارز وإعارتها للطلبة أوأجهزة الحاسب اآللى أو طباعتها 

 نسخها على أشرطة كاسيت أو االستماع المباشر لهذه الكتب والتى يقوم بقراءتها المتطوعين بمقر الكلية .
 

لطلبة ، اخدمة لتخصصات مختلف الالمتطوعين فى ولى كما توفر المكتبة الدعم الفنى ألجهزة الحاسب اآل -
 كما تقدم الدعم الفنى والمعلوماتى لمعامل الكمبيوتر الخاصة بالمكفوفين بالكليات والجامعات األخرى ......

 

 طالب وطالبة  78يبلغ إجمالى الطلبة المكفوفين بالكلية 
 طالب  34الفرقة األولى : 
 طالب  21الفرقة الثانية  : 

 طالب  5لفرقة الثالثة  : ا
 طالب  12الفرقة الرابعة : 

 كشف باسماء الطلبة المكفوفين بالفرق األربعة ( -مرفق تقريرعن مكتبة رفيق الدرب  1/22ف مرفق  )
 
 

  .هتمام المؤسسة بدعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة وتفعيل البرنامج الخاص بهماستمرارَا إل -

                     . 20/1/2113ر العمل اعتبارَا من رفيق الدرب تنظيما لحسن سي تم تعيين موظف بمكتبة -

مكتبة (بالدارى بتعيين موظف االمراألمرفق صورة 1/32ف مرفق )  

 جيدانمخاطبة الجامعة للموافقة على تعيين اثنين من المكفوفين ي -

دة عدد ع الخاص نظرَا لزياات الطابذ ةالحاسب اآللى فى مكتبة رفيق الدرب على حساب الوحداستخدام 
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                                                                                                          .الطالب

( بمكتبة رفيق الدرب من المكفوفين 2عدد  تعيينصورة أمر إدارى ب 1/42ف مرفق )  

طباعة امتحانات الدراسات العليا بطريقة ب 2113ى جلستها بتاريخ يناير قرار لجنه الدراسات العليا فاعتماد  -

بل موعد االمتحان برايل للطالب ذوى اإلعاقه البصرية بمعرفة عضو هيئة التدريس وبتسليم االمتحان للكنترول ق

بواسطة  كذلك على بدء تنفيذ مشروع عقد االمتحان للطالب ذوى اإلعاقه البصرية. تمت الموافقة  بوقت كاف

ى عرض ف وتيسير اعتمادهم على الذات الحاسوب وتقديم خدمة التدريب والتأهيل لمن يرغب حرصا على وقتهم

.سانسه على مرحلة الليتعميم ته ومناقشلعرض الموضوع على مجلس الكلية باللجنه  قامتو . المادة العلمية  

ل المتوفرة ياستفادة من خدمة الطباعة بطريقة برضرورة االبقسام بإعالم األساتذة ألمخاطبة الدراسات العليا ل -

                                                         .وطباعة امتحانات الفصول الدراسيةبمكتبة رفيق الدرب 

مرفق  صورة من خطاب لجنه الدراسات العليا (1/52ف مرفق )  

سيرتهم الذاتية.والبريد اإللكترونى الخاص بهم  سجيليا وتلكترونإالتواصل مع الطلبة ذوى االحتياجات الخاصه  -  

بريد إلكترونى خاص بمكتبة رفيق الدرب من أجل خلق فرص أسهل للتواصل وتسهيل عملية تبادل  إعداد -
 . المواد العلمية

 
المترددين على مكتبة رفيق الدرب  المتطوعين لمساعدة الطالبب البريد اإللكترونى الخاصتم إرسال  -

للسادة األساتذة باالقسام العلمية لتسهيل إرسال ما لديهم من ملفات إلكترونية تتعلق بمناهج الطالب ذوى 
 االحتياجات الخاصة الدراسية .

          -سماء وارقام تليفونات الطالب ذوى االحتياجات الخاصة أمرفق صورة من  1/62ف مرفق )

(البريد اإللكترونى مرفق صورة من        

ققت فكرة مكتبة رفيق الدرب نجاحا وإقباال شديدَا من الطالب وتقدمت لجنه الدراسات العليا بطلب إلى ح -
سبوعين من تاريخ أالعميدة لمد ساعات العمل بالمكتبة ساعة بعد ساعات العمل الرسمية ولمدة 

لمكتبة تمهيدَا وذلك تلبية لرغبة الطالب ذوى االحتياجات الخاصة ولزيادة اإلقبال على ا 2/12/2112
 . 2112/2113لالستعداد لالمتحانات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 
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 مرفق صورة من الخطاب لمد ساعات العمل بمكتبة رفيق الدرب( 1/27فمرفق )
 

هتمام بالطلبة ذوى االحتياجات الخاصة ونظرَا لزيادة عدد الطلبة وعدد المناهج التى يراد استمرارَا لإل -
طريقة برايل ونظرَا لوجود موظف واحد بالمكتبة توجهت األستاذة هالة رياض كبير أخصائى طبعها ب

بمكتبة رفيق الدرب بطلب لوكيل الكلية للدراسات العليا بطلب مد المكتبة بموظفين يجيدون استخدام 
ته للعميدة فى الكمبيوتر للعمل بالمكتبة ، ودعمت األستاذة وكيل الكلية للدراسات العليا هذا الطلب ورفع

، وقد تم حرصا على مساعدة الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة وتفعيال للبرنامج الخاص بهم  20/11/2112
 توفير كافة المناهج بشكل الكترونى حتى يتسنى لهم تحويلها بطريقة برايل .

 مرفق صورة من الخطاب لمد المكتبة بموظفين يجيدون الكمبيوتر( 1/20فمرفق )
 

 م لقاء مع ممثلى الطالب المكفوفين فى إطارالمؤتمرالعلمى للقسم لمناقشة الصعوبات التى تقابلهم .تم تنظي -
 

ول قبل موعد االمتحان بوقت تم اإلشراف على كتابة ورقة األسئلة بطريقة برايل وتسليمها إلى الكنتر -
 كافى.

 
 

خدمة الطالب وجهت األساتذة استمرارَا فى الحرص على تفعيل برنامج ذوى االحتياجات الخاصة ل -
الدكتورة وكيل الكلية للدراسات العليا خطاب لمدير وحدة التدريب بالكلية بعقد دورة تخصصية فى الحاسوب 

 للتدريب على احتياجات الطالب ذوى االحتياجات الخاصة .

 مرفق صورة الخطاب لعقد دورات تخصصية فى الحاسوب (  1/22فمرفق )
 

الصحيه : فيما يتعلق بالرعايه  
 

                                          مجهزة للطالب داخل المؤسسة الخدمات التالية:الطبية العيادة ال تقدم

ادة والمزمنة الكشف الطبي على الطلبة المستجدين بالكلية عند بدء العام الدراسي الكتشاف األمراض الح -

                                                                    .ليةبالك هموالمعدية التى يتم عالجها قبل التحاق

   .  ر العامعلى مدالهم الكشف والعالج المجاني لتوفير لكل طالب وطالبةسنويه استخراج بطاقة عالجية  -

 -                                                  (من بطاقات العالج وصرف األدوية نماذج  1/31ف مرفق )

 لضغط،متابعة الحاالت المزمنة التى تتردد على العيادة بانتظام وعمل  ملف خاص لها مثل داء السكري، ا

                                                                                 .القلب والصدر واألمراض الجلدية

ات األولية مال وعمل اإلسعافاملين من هيئة التدريس والموظفين والعاستقبال حاالت الطوارئ للطلبة والع -

                                                                                                                   .لهم



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 146

 

                  .صحية وفقَا لكل حالة شعات أتوجيه الطالب لعمل  الفحوصات الطبية من تحاليل طبية و -

قيم أجهزة تع ،جهاز إزالة الجير ،جهاز أشعة  و بأجهزة حديثةعيادة أسنان مجهزة بالمركز الطبي تزويد  -

راحة عالج عصب ولثة وج فىتقدم كافة الخدمات الطبية للطلبة على أيدى أطباء أسنان متخصصين 

                                                                                               وحشوأمراض الفكين .

ها بالعيادات تم تشخيصيلكل طالب وطالبة الحق فى صرف العالج المجاني لجميع الحاالت المرضية التى  -

ية الطبية وتوفير العالج السنوي المستمر للحاالت المزمنة من مرض داء السكري واألمراض النفس

                                                                                        جلدية المزمنة .والعصبية وال

تخصصة اإلشراف الطبي على االمتحانات السنوية ونصف السنوية والتخلفات وتشكيل لجان طبية م -

                                                                                          وتوفير خدمات التمريض .

               . العمليات الجراحية –عمل لجان طبية خاصة أثناء االمتحانات للحاالت الطارئة مثل الوالدة -

                  . الكشف الطبي على طلبة المعسكرات الصيفية وكذلك المنح الدراسية الداخلية والخارجية -

سيارة اإلسعاف لمستشفى الطلبة . فىحاالت الحرجة إرسال ال -  

 2/2/0 برامج دعم و تحفيز الطالب المتفوقين و المتعثرين 

و إعداد برنامجين لتحديد الطالب أولئك لمتعثرين لدعم االمتفوقين والمبدعين وب الخاصةقواعد ال تم توثيق -

لمالى و األكاديمى و المعنوى لهم وقد خطط الدعم اإعداد وكيفية حصرهم وكذلك تعريف هؤالء الطالب 

 .    2111/  7/ 13  بجلسته بتاريختمت الموافقة على هذين البرنامجين فى مجلس الكلية الذى 

محضراجتماع منسقى اإلرشاد مع الطلبة المتفوقين والمتعثرين لعرض نموذج من  1/31ف مرفق)

 مقترحاتهم وحل مشاكلهم (

 -مجيين ية لبرنامجى المتفوقين و المتعثرين وصورة من البرنااعتماد مجلس الكل 1/32فمرفق )

لتفعيل البرنامجين (  3/11/2112صورة من مجلس الكلية بتاريخ   
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ديات ، كما يهدف برنامج الدعم األكاديمى إلى تطوير شخصية المتفوقين لتصبح قادرة على مواجهة التح -

اتهم اهبهم من خالل برامج تركز على تنمية قدريهدف إلى تعزيز طاقات الطالب المتفوقين وإبراز مو

ى .الشخصية و التفكير اإلبداعى و النقدى وتدعيم ثقتهم بقدراتهم فى المجالين العلمى والعمل  

 على األقل  الطالب المتفوقون المستهدفون من البرنامج هم الطالب األوائل الحاصلون على تقديرجيد جدًا -

ب المتفوقين(صورة من سجل الطال 1/33فمرفق )  

                                       نسبة الطالب المتفوقين خالل الثالث سنوات السابقة هي كالتالي :  

طالبًا و  122حصل عدد الناجحين و من % 1.4طالب على تقدير ممتاز أي بنسبة  0حصل  2111وفي مايو  -

                                                         اجحين .من عدد الن % 2.0طالبة على تقدير جيد جدا أي بنسبة 

طالب و  63و  % 1.3على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أى بنسبة  لباتاط 7حصل عدد  2111وفى مايو  -

 .%6.4ى تقدير جيد جدا أى بنسبة طالب عل 142و  % 2،0مع مرتبة الشرف أى بنسبة  طالبة على تقدير جيد جدًا

                 . %1.7طالب وطالبة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أى بنسبة 13حصل   2112وفى مايو  -

        .  من عدد الناجحين %4طالب وطالبة على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، أى بنسبة  71وحصل عدد  -

                         عدد الناجحين.  من %6.0طالب وطالبة على تقدير جيد جدا، أى بنسبة  110وحصل عدد  -

                 .%1.70طالب وطالبة علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أي بنسبة  15 حصل 2113وفى مايو  -

           .من عدد الناجحين %5طالب وطالبة على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، أى بنسبة  26وحصل عدد  -

                        من عدد الناجحين.  %0وطالبة على تقدير جيد جدا، أى بنسبة  طالب 153وحصل عدد  -

   عدد الخريجين وتقديراتهم( 1/43ف مرفق)

  برامج رعاية الطالب المتفوقين فى الدراسة :

                                       رشاد الطالبى على عدة محاور أهمها :ترتكز خطة الدعم واإل -

                                                                                الدعم المالى ويتمثل فى :  

قسم اللغة  ) مثالعم التفوق العلمى ألولئك الطالب لد الحصول على بعض الكتب الدراسية مجانا - 
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                                                                                              الفرنسية (

بة(إعالن قسم اللغة الفرنسية للمؤتمر العلمى والجوائز التى توزع على الطل 1/35فمرفق )  

 -ة )روسى تكريم قسم اللغات السالفية الطالب المتفوقين ومنحهم معاجم للمصطالحات السياسي -

                                                                                                    عربى ( .

أسماء الطلبة المكرمين ( 1/36فمرفق )   

انا حيث نظم فى الرحالت الترفيهية و الثقافية التى تنظمها الكلية مج الطالب المتفوقين إشراك -

وائل بأقسام بالقاهرة للطلبة األ إتحاد الطلبة بالكلية رحالت ثقافية ألهم األماكن األثرية والثقافية

.  2112الكلية المختلفة وذلك على مدار شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام   

جيك " .انغ منح قسم اللغة الكورية الطالب المتفوقين دعمًا ماليًا من الشركة الكورية " دونغ ايل ب -  

كية تقديرًا ن لشعبة اللغة الترعلى الطالب المتفوقيحديثة و متنوعة من مجلة "حراء"  توزيع أعداد -

 لتفوقهم الدراسى .

قال وتم طرحها تنظيم مسابقة إبداعية بقسم اللغة العربية فى الشعر والزجل والقصة القصيرة والم -

زين بجوائز على طالب القسم وجميع أقسام الكلية ، وتكريم طالب القسم المتفوقين والطالب الفائ

              دات تقدير ومجموعة من الكتب األدبية والفكرية .اإلبداع ، وتم توزيع دروع وشها

ة (إعالن عن االحتفالي -سى دى للمسابقة اإلبداعية وحفل تكريم المتفوقين  1/37ف )مرفق  

منح الطالب المتفوقين بعض الكتب و القواميس التى يتم توفيرها بالتعاون مع المراكز الثقافية والسفارات  -

 تدعم تفوقهم العلمى . األجنبية كمصادر
 

الدعم األكاديمى :فيما يتعلق ب  
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                          . اسنوي مادية منح الطالب المتفوقين الحاصلين على تقدير ممتاز و جيد جدا مكافأة -

 المكأفاة المادية للمتميزين( 1/30ف مرفق )
 

السفارات األقسام العلمية بواتصال بى ، تفاقيات التبادل الطالإ من خاللبعض المنح الدراسية  توفير -

بقسى  فوقينالطالب المت . )ترشيح والجهات المعنية للحصول على منح للمتفوقين علميا للدراسة بالخارج

تبادل العلمى وكذلك فى الفرقة الثانية لنيل المنح المقدمة من جانب الهيئة األلمانية لل اللغة األلمانية واليابانية 

                                                                                          اليابان .جامعة تكوبا ب

أسماء الطالب الحاصلين على منحة الهيئة األلمانية للتبادل العلمى( 1/32فمرفق )  

بجامعة لمدة عام دراسى والثالثة بقسم اللغة الصينية  الثانية  تينلفرقبامنحة دراسية للمتفوقين 2عدد توفير -

 .( 2113 - 2112اللغات ببكين وذلك خالل العام الدراسى 
  

تعاون مع المركز ترشيح قسم اللغة الفرنسية الطالب المتفوق بالفرقة الرابعة لمنحة دراسية لفرنسا بال -  

 الثقافى الفرنسى .

ة دراسية بدعم من غ جيا بكوريا فى منحترشيح قسم اللغة الكورية الطالب المتفوقين للسفر إلى جامعة ميون -

 المؤسسة الكورية للتعاون الدولى .

هرين لتركيا ن ترشيح قسم اللغة التركية الطالب المتفوقين فى الفرقة الرابعة على منحة صيفية لمدة ش -

. 2113خالل برنامج المنح المقدمة من السفارة وذلك لاللتحاق بدورات للغة التركية فى صيف   

ارجية ح قسم اللغة اإليطالية لبعض الطالب المتفوقين للحصول على منح مقدمة من وزارة الخترشي -

 اإليطالية .

إشراك طالب قسم اللغة اإليطالية فى أنشطة المركز الثقافى اإليطالى ، و حصولهم على منحتين للسفرإلى  -

 إيطاليا مقدمتين من المركز الثقافى اإليطالى بالقاهرة .
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 صورة من المنح الدراسيه المقدمه للمتفوقين( 1/41فمرفق )
 

تفعيل الساعات المكتبية عن طريق عمل جداول للساعات المكتبية بكل قسم علمى محدد به المواعيد  -

                                                                   واألماكن المتواجد بها كل عضو هيئة تدريس .

 (ل الساعات المكتبية لبعض األقسامداوج 1/41فمرفق )
 

                                                                               الدعم المعنوى ويتمثل فى :

تكريم المتفوقين فى المؤتمر العلمى للكلية ولألقسام . -  

لمركز الثقافى طلبة التى نظمها اتكريم طالب قسم اللغات السالفية المتفوقين فى مسابقة أوائل ال -

 الروسى .

المية بمشاركة تنظيم رحلتين ترفيهيتين بقسم اللغات السالفية لزيارة أثار ومعالم القاهرة اإلس - 

 الطالب المتفوقين .

روسية بالمركز ترشيح الطالب المتفوقين بشعبة اللغة الروسية لإلشتراك فى أوليمبياد اللغة ال - 

د حصل بمناسبة مرور سبعين عامَا على إقامة العالقات المصرية الروسية ، وقالثقافى الروسى 

حلتين الطالب المتفوقون على الخمس مراكز األولى فى المسابقة وعلى عدة جوائز متمثلة فى ر

 . لموسكو ورحلتين للغردقة ودورات مجانية فى الحاسب اآللى ، وقد تم تكريم هؤالء الطالب

ماء الطالب المتفوقين لإلشتراك فى أوليمبياد اللغة الروسية (كشف بأس 1/42فمرفق )  

ينة سول بكوريا ترشيح أربعة من الطالب المتفوقين  من الفرقة الرابعة بقسم اللغة الكورية للسفر إلى مد -

                                                                                        فى معسكر " حلم الشباب " .

يا( ترشيح أربعة من الطالب المتفوقين بقسم اللغة الكورية للسفر لمعسكر بكور 1/43ف)مرفق   
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وى أفريقيا شارك الطالب المتفوقون بقسم اللغة الكورية فى مسابقة التحدث باللغة الكورية على مست -

قدير كورية فى مصر وشهادات توالشرق األوسط ، وحصل الفائزون منهم على جوائز بدعم من السفارة ال

                                                                                                           من الكلية .

قافية بقسم كشف بأسماء الطالب الفائزين والحاصلين على جوائز فى األنشطة العلمية والث 1/44ف مرفق)

 اللغة الكورية (

رويش" مشاركة الطالب المتفوقين بقسم اللغة اإلنجليزية فى إحتفالية ذكرى ميالد الشاعر" محمود د -

 وذكرى ميالد الشاعر " فؤاد حداد" بحضور ابنة الشاعر فؤاد حداد .

فيه إجراء حوار  عقد لقاء مع الطالب المتفوقين بقسم اللغة اإلنجليزية فى إطار المؤتمر العلمى للقسم ، تم -

توح مع الطالب الذين تقدموا بمقترحاتهم فيما يخص تطوير البرامج الدراسية .مف  

مة مجتمعهم تدشين مشروع "أيادى بقسم اللغة اإلنجليزية " يتكون من الطالب المتميزين المعنيين بخد -

                                                                                                        واإلرتقاء به .

صورة إعالن عن مشروع أيادى " الرؤية واألهداف والبريد اإللكترونى "( 1/45فمرفق  )  

وشهادات تقدير على  تنظيم مسابقة لكتابة المقال والكتابة اإلبداعية بقسم اللغة اإلنجليزية وتم توزيع جوائز -

                                                                                             الطالب الفائزين .

صور من شهادات التقدير ( -تقريرمسابقة لكتابة المقال والكتابة اإلبداعية   1/46فمرفق )  

 وضع اسم  الطالب المتفوق فى لوحة الشرف بالكلية وعلى الموقع اإللكترونى للكلية . -

 ائل الطالب على موقع الكلية(صورة بأسماء أو 1/47ف مرفق )
 

ام سقوذلك على مستوى أ 2111/2112عمل لوحة شرف تضم أسماء وصور أوائل الدفعة للعام الدراسى  -
 .الكلية المختلفة
  

 

 تم إعداد قوائم بأسماء الطلبة المتفوقين فى جميع أقسام الكلية .  -
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 صورة من قوائم الطلبة المتفوقين ( 1/40فمرفق )
 

 

اللغة الفرنسية واالسبانية تضم أسماء وصور الطلبة المتفوقين على مستوى  ىقسملوحات شرف فى  تعليق -
 القسمين .

  
 

قسمه فى اللقاءات واألنشطة داخل وخارج الكلية ، وإنطالقا من هذا المبدأ رشح لالطالب المتفوق  تمثيل -
تى أقامها المركز الثقافى الصينى بالقاهرة الالمسابقات  لطالب المتفوقين لالشتراك فىاقسم اللغة الصينية 

باإلشتراك مع طلبة اللغة الصينية  مسابقة نجوم المواهب( -خالل العام )مسابقة كأس السفير للقصة 

، وقد حصل الطالب الفائزون فى المسابقة على جوائز مالية كما فازت بالمركز األول فى بجامعات مصر 
 يب وحصلت على منحة للسفر للصين .األغنية الفردية الطالبة إسراء حب

 أسماء الطالب الفائزين فى مسابقة السفير للقصة ( - المواهب صور لمسابقة نجوم 1/42فمرفق )
   
شتراك فى مسابقة القراءة التى عقدتها الترشيح قسم اللغة األلمانية للطالبتين داليا حازم ورضوى شلبى ل -

شتراك مع طالب اللغة األلمانية فى مختلف الجامعات البا 2112وفمبر الهيئة األلمانية للتبادل العلمى فى ن
 .المصرية وكذلك الطالب األلمان

  
 

ترشيح الطالبين خالد محمد وعبد الرحمن ناصر لإلشتراك فى تحرير مجلة الطالب التى تصدرها الهيئة  -
 .ت المصرية المختلفة األلمانية للتبادل العلمى بالتعاون مع أقسام اللغة األلمانية بالجامعا

 ن ترشيح قسم اللغة األلمانية للطالبتين (مصورة  1/51فمرفق )
 

 

تفاوض قسم اللغة األلمانية مع الهيئة األلمانية للتبادل العلمى بشأن تقديم دورة مجانية لمدة يوم واحد  -
 .طالب المتفوقين بالفرقة الرابعةلل

 

األولى بالفرقة الرابعة بسنت عصام لحضور احتفالية تقرير الفأئز ترشيح قسم اللغة الفرنسية وسفر الطالبة  -
 . 11/2112/ 31الفرنسية الدولية لألدب وذلك بلبنان يوم  جونكوربجائزة 

 (للطالبة اثناء األحتفالية بجائزة جونكورصورة  1/51فمرفق )
 

 

التى ينظمها المركز الثقافى  ترشيح قسم اللغات السالفية المتفوقين لالشتراك فى مسابقة أوائل الطلبة -
 الروسى .

 أسماء الطلبة الفائزين بجوائز مسابقة المركز الثقافى الروسى ( 1/52فمرفق )
 

 

االهتمام بالدور الثقافى والمساعدة فى تكوين شخصية الطالب من خالل الندوات التى يقيمها بشكل دورى  -
                                             ين شكرى فشير والشاعر أمين حداد .قسم اللغة اإلنجليزية والتى أستضافت فيها د/ عز الد

 

 :توجد برامج لرعاية الطالب المتعثرين فى الدراسة على النحو التالى 
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وذلك دراسيا ومساعدتهم على التغلب على أسباب التعثر أهيلهم برنامج لرعاية الطالب المتعثرين لت إعداد -

وهم الطالب " برنامج الدعم للطالب المتعثرين تحت مسمى " المناا المالئمين   بتوفير الظروف و

متكررى الرسوب فى ذات المادة أو متكررى الرسوب فى ذات الفرقة ، ويتولى منسقو اإلرشاد الطالبى 

الطالب فى بداية كل عام عن طريق متابعة األساتذة للطالب أثناء المحاضرات هؤالء مهمة حصر أعداد 

تابعة مدى األستيعاب وأيضا عن طريق قوائم النتائج المعدة من الكنتروالت ، وتقسيم هؤالء الطالب إلى وم

 مجموعات تبعًا ألسباب التعثر )أكاديمية أو غير أكاديمية( ومواد التعثر وعدد مرات الرسوب .

(ليةم الكفى بعض أقسالمتعثرين للطالب المتفوقين وا باألنشطة التى تقدم صور 1/53فمرفق )  

 لطالب المتعثرين أكاديميًا :ا

لقاء بين أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلفة والطالب المتعثرين للوقوف على أسباب التعثر وذلك عقد  -

 أسباب تعثرهم دراسيا وكيفية مساعدتهم  لتحديدمن خالل المؤتمر العلمى لألقسام  

                                                (قساملبعض األ نموذج من المؤتمر العلمى 1/54مرفق)

نموذج من سجل الطالب المتعثرين( 55 /1فمرفق )  

  2102-2102الجامعى  مما تم إنجازه خالل العا

 .الطالب المتعثرين بأقسام الكلية حصر -

 مرفق حصر للطالب المتعثرين بالكلية( 1/56فمرفق )
 

 مرتفعة(.لى العربية بقسم اللغة الفرنسية ) مادة ظهر بها نسبة رسوب تنظيم دورة فى مادة الترجمة إ -

 مرفق صورة من إعالن عن دورات للمتعثرين( 1/57ف مرفق)
 

دورات  -تنظيم مجموعات تقوية فى بعض المواد فى إطار غرفة رفاعة لطلبة قسم اللغة اإلنجليزية : -

 .ثة ودورات اإلنجليزية كلغة ثانيةترجمة ومحاد

 مرفق صورة من إعالن عن مجموعات تقوية ( 1/50فق مرف)
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 التواصل مع الطالب المتعثرين بقسم اللغة التركية عبر شبكة التواصل اإلجتماعى "الفيس بوك " -

 "ALSUN OGRENCILERIة من جانب الطالب واإلجابة عليها" للتفاعل مع األساتذة وتقديم األسئل. 
 

مة فى قسم اللغة التركية بتخصيص النصف ساعة األخير من كل تم التغلب على صعوبة مادة الترج -

 .لى المعوقات التى يواجهها الطالبمحاضرة إلعادة الشرح واإلجابة ع
 

 .وأمهات الكتب فى مختلف المجاالت قام قسم اللغة الفارسية بتزويد الطالب بالمادة العلمية الالزمة -

 لطالب المتعثرين ماديًا :ا

 لمتعثرين ماديَا من المصروفات .إعفاء الطلبة ا -

 مرفق صورة من إعفاء المتعثرين ماديَا من المصروفات ( 1/52فمرفق )
 

متعثرين دون تحميلهم رالقواميس والمراجع المختلفة فى مكتبة الكلية حتى يستفيد الطلبة وخاصة اليتوف -

 . أعباء مادية

 العديد من األقسام . فىقادرين مجانا الالكتب الدراسية للطلبة غير  إهداء -

 ( مرفق صورة كشف بأسماء الطالب الذين حصلوا على الكتب مجانًا 1/61ف مرفق )

لكلية ( نماذج من تقاريرمتابعة برامج المتفوقين و المتعثرين من مختلف أقسام ا 1/61فمرفق )

ن م ا تم تنفيذهمب 6/6/2112صورة من موافاة مجلس الكلية فى مجلسه بتاريخ  1/62فمرفق )

قسام بالتعاون من أجل تنفيذ هذين البرنامجين (البرنامجين ومناشدة باقى األ  

 4/2/0 التوعية و اإلرشاد األكاديمي 

 دليل للطالب. إعداد -

دليل اإلرشاد الطالبى ( 1/63ف مرفق)  

 عند سحب الملف قبل إلتحاقهم بالفرقة األولى .الدليل لجميع الطالب إتاحة  -
  



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 155

 

تقديم  ويتم من خالله،  7/4/2111مجلس الكلية بجلسة فى اعتماده ورشاد الطالبى نظام لأل تطبيق -

المشورة والمساعدة العلمية لجميع طالب الكلية لتنمية شخصياتهم واهتماماتهم المهنية ، ويبحث فيما لديهم 

تى قد تعوق من قدرات ويعمل على تنميتها وتطويرها ، ويساعدهم على التعامل مع الصعوبات المختلفة ال

 .تقدمهم العلمى 

اعتماد مجلس الكلية لبرنامج وحدة اإلرشاد الطالبى ونموذج من خطة نظام  1/64ف مرفق)

بتفعيل ساعات اإلرشاد الطالبى وإعالم الطالب بها ( 3/11/2112مجلس الكلية بتاريخ  -اإلرشاد   

راسى من خالل األساتذة فى المحاضرات فى بداية العام الد الطالبىتوعية وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد  -

من خالل دليل األرشاد على حجرة كل أستاذ وكذلك مع الطلبة  لقائهمق أسماء األساتذة وموعد يتعل، 

 .الطالبى 

 

 

 :باآلتىوحدة اإلرشاد الطالبى تضطلع 

                      وضع خطة توفير األعداد المطلوبة من المرشدين من أعضاء هيئة التدريس . -

                                                            .خطة توزيع الطالب على المرشدين وضع -

                                إعداد قاعدة بيانات لطالب الكلية بالتنسيق مع مكتب شئون الطالب . -

 استمارة بيانات -ج أداء المرشد إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد الطالبى )نموذ -

الخ . ....استمارة بيانات الطالب -المرشد   

آليات تعيين المرشد تتم طبقا لمهارات كثيرة منها:                                                     

                                                                             .القدرة على القيادة و التنظيم -

                                                                             .التواصل الفعال مع الطالب -

                                              .االستماع الجيد للطالب والتعرف على آرائهم ومشاكلهم -
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                                                                           .اتخاذ القرار وحل المشكالت  -

.تكوين عالقات جيدة مع الطالب  -  

تتلخص مهام المرشد فى اآلتى :                                                                          

                                                                          إعداد ملف خاص لكل طالب . -

                                          .من خالل تقرير القائم بالتدريس مراقبة غياب الطالب وذلك -

مراقبة مستوى األداء األكاديمى للطالب . -  

أنشطة وحدة اإلرشاد الطالبى عن العام األكاديمى 2102-2102                                     

وتسليمهم  توزيع قوائم طالب األقسام العلمية على أعضاء هيئة التدريس فى بداية العام الدراسى -

استمارات ونماذج  –إرشادات حول مهام وواجبات المرشد  -ملف يحتوى على ) قائمة الطالب 

                                                                                   اإلرشاد الطالبى ( .

 - نموذج مواعيد استقبال الطالب -الطالبى المرشد بيانات نماذج من استمارات  65 /1فمرفق )

 نموذج اجتماع المرشد مع الطالب- تقرير وحدة اإلرشاد الطالبي للعام الجامعي 2112- 2113( 

 الشرف بالكلية وباألقسام العلمية المختلفة .وضع أسماء وصور الطالب المتفوقين فى لوحة  -

إعالم الطالب عن طريق األقسام العلمية بوضع قائمة بأسماء الطالب ومواعيد استقبالهم على مكتب كل  -

 عضو من أعضاء هيئة التدريس .

تعريف الطالب باإلرشاد الطالبى وحثهم على لقاء المرشد فى الساعات واألماكن المعلنة فى جداول  -

                                                             توزيع الطلبة المعلنة بالقسم بمعاونة منسقى األقسام .

 جداول لقاء األساتذة الخاص بساعات اإلرشاد الطالبى( 1/66ف مرفق)
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كيفية عقد ندوات وورش عمل داخل األقسام ألعضاء هيئة التدريس لتوضيح مهام المرشد الطالبى و -

                            التعامل مع مشكالت الطالب المختلفة التى قد تواجهم وتعوق تقدمهم العلمى .

  دعوة قسم اللغة الفرنسية لورشة عمل لإلرشاد الطالبى( 1/67فمرفق )

 ين والمتعثرين باألقسام العلمية.حصر أعداد الطالب المتفوق -

نسبة  27المتعثرين البالغ عددهم ج الدعم و التحفيز من أجمالى الطالب بلغت نسبة المستفيدين من برام -

                        على مستوى الكلية . %44نسبة150نسبة المتفوقين البالغ عددهم ، بينما بلغت  32%

 (أسماء الطالب المتعثرين  1/60فمرفق )

                                                                            تم تسليم نماذج لمقابلة الطالب . -

                                                       نماذج اجتماع المرشد مع بعض الطالب ( 1/62فمرفق )

                                                        تم تسليم استبيانات رأى الطالب فى المرشد األكاديمى . -

استبيانات قياس وتقييم رضا الطالب عن خدمات الدعم واإلرشاد الطالبى وتحليلها نماذج  1/71فمرفق )

 (وتقرير نتيجة التحليل

 2/0 األنشطة الطالبية 

0/2/0المشاركة في األنشطة الطالبية                                                                       

اعة قداخل تنمية مواهبهم وإبراز قدراتهم اإلبداعية الطالب األنشطة الطالبية التى تساعد على يمارس  

                                                                               :متعددة ومنها النشطة مخصصة لأل

                        . 11/3/2113حتى  12/2جراء العملية االنتخابية التحاد الطالب خالل الفترة من إ -

         " . قسم اللغة االنجليزيه تحت مسمى " أفاق هدى النمرقامة المكتبة الدائمة التى تشرف عليها د/ إ -

فنيه فى الفترة عمل معرض الفن التشكيلى واالشغال اليدويه والذى قامت بتنفيذه واإلشراف عليه اللجنة ال -
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                                                                                        . 4/4/2113حتى  1/4من 

                           . 21/3/2113حتى  17/3معرض المالبس الخاص بقسم التكافل االجتماعى من  -

االدارة العامة تدريبات كانت بتدريب طلبة النشاط الفنى ) فريق المسرح ( لبعض الوقت علما بأن كل ال -

                                                        لرعاية الشباب وتنفيذ ديكورات المسرحيه بداخل القاعه .

ذائيه تنفيذ ندوه قامت باإلشراف عليها اللجنه الرياضيه تحت عنوان " عالج السمنه بين النظم الغ -

األربعاء  ا.د/ عزة الجوجرى أستاذ الطب الطبيعى بجامعة عين شمس وذلك يوموالرياضيه " وقامت بإلقائها 

                                                                                       . 17/4/2113الموافق 

  مرفق تقريرعن استخدامات قاعة األنشطة ( 1/71فمرفق )

  

ها اتحاد التى يشرف علية بالكلية من خالل مشاركتهم فى اللجان اآلتية األنشطة الطالبي يمارس الطالب

                                                                                     الطالب وإدارة رعاية الشباب :

                                                                                            لجنة النشاط الرياضى  -

                                                                               لجنة النشاط االجتماعى والرحالت -

                                                                                                  لجنة النشاط الفنى -

                                                                                                لجنة النشاط الثقافى -

                                                                                                         لجنة األسر -

                                                                                                العلمى لجنة النشاط -

                                                                                          الجوالة والخدمات العامة -

                                                                                          مكتب اتحاد طالب الكلية -

جدول باألنشطة الطالبية ( 1/72ف  مرفق)  

 0/2/0 لجنة النشاط الرياضي
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ة والثقافية العلمية واالجتماعية والفنيتختص ببث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب  -

رجانات الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفالت والمهمن خالل على تنميتها وتعمل 

 الرياضية.

 أهم إنجازات اللجنة فى الفصل الدراسى األول:-

فريق على مستوى الكليات  14 بمشاركةشتركت الكلية فى دورى الجامعة فى الكرة الخماسية للبنين إ -

على مالعب الجامعة وكان عدد الالعبين  2112/ 12/11القرعة يوم االثنين بعد إجراء بالجامعة و

 كلية العبين باالضافة إلى مشرف . وفازت كلية األلسن فى دور السادس عشر على 0المشتركين بالكلية 

/ صفر لصالح األلسن . وفى دور الثمانية خسرت الكلية أمام كلية العلوم بضربات  2طب األسنان بنتيجة 

                                                                    .لعلوم لصالح كلية ا 3/2الجزاء بنتيجة 

 أسماء المشتركين فى دورى الجامعة للكرة الخماسية (صورة ب  73/ 1ف  مرفق)

 -األنشطة الرياضية فى الفصل الدراسى الثانى :

مراكز الثاني والرابع وحصلت على ال 17/3/2113شتركت الكلية فى مسابقة للياقة البدنية يوم ا -

                                                                                   والخامس على مستوى الجامعة.

وحصلت على المركز الثاني ترتيب فردي  12/3/2113إشتركت الكلية فى مصارعة الذراعين يوم  -

                                                                                             على مستوى الجامعة .

                                                . 21/3/2113إشتركت الكلية فى مسابقة فى األسكواش يوم  -

                                                . 25/3/2113إشتركت الكلية فى مسابقة لتنس الطاولة يوم   -

                                                 . 27/3/2113إشتركت الكلية فى مسابقة لكرة السرعة يوم  -

وحصلت على المركز األول ترتيب عام على  31/3/2113إشتركت الكلية فى مسابقة القوة البدنية يوم  -

                                                                                              مستوى الجامعة .

ما تم إنجازه فى النشاط الرياضي وأسماء المشاركين والمراكز التي تم الحصول عليها   74/ 1ف مرفق )
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                                                            والمخاطبات الموجهة لمدير رعاية الشباب بالكلية(      

إقامة ندوة رياضية عن "عالج السمنة والنظم الغذائية والرياضية وأجهزة إذابة الدهون"                          -

 إيجابيات وسلبيات ندوة عالج السمنة(     -دعوة للندوة  75/ 1فمرفق )

 0/2/0لجنة النشاط االجتماعى والرحالت :

االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح تختص بالعمل على تنمية الروابط  -

وذلك من خالل الوسائل المناسبة وتنظيم الرحالت والمعسكرات  التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجماعية

  .االجتماعية والترويحية التى تساعد الطالب على التعرف على معالم الوطن

 ومن أهم إنجازات اللجنة فى الفصل الدراسى األول:

ية على مستوى مسابقة للشطرنج على مستوى الكلية الختيار الفريق األمثل الذى يمثل الكل تنظيم -

. وتم توزيع جوائز على  2112/ 22/11حتى  14/11/2112وذلك خالل الفترة من  الجامعه

                                                                          الفائزين على النحو التالى :

                                                                                  جنيه 151المركز األول 

                                                                                  جنيه 141المركز الثانى 

                                                                                  جنيه 131المركز الثالث 

                                                                                  جنيه 121المركز الرابع 

                                                                              جنيه 111المركز الخامس 

جنيه 111المركز السادس   

، اجريت المسابقة يوم  2112/2113مسابقة الطالب المثالى و الطالبة المثالية للعام الجامعى  -

 على مستوى الكلية وتم عمل تصفيه بين الطالب المشاركين 14/11/2112األربعاء الموافق 

األولى على مستوى الكلية وتكونت اللجنة من :  الختيار الفائزين بالمراكز الخمس  
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                                                     أ.د / وحيد السعيد           قسم اللغة الصينية  -1

                                                         أ.د / سيد قطب              قسم اللغة العربية -2

  د / أميمة عبد الرحمن    قسم اللغة العربيةأ. -3

طالب التم إيفاد تم اختيار الطالب الفائزين بالمراكز الخمس األولى على مستوى الكلية ، و -

. بة المثاليينالجامعة الختيار الطالب والطال للمشاركة على مستوىالفائزين بالمراكز األربعة األولى 

حل مرا -خالل الفصل الدراسى األول  اللجنة االجتماعية صورة من تقريرانجازات 1/76فمرفق )

الى والطالبة كشف بأسماء الطالب الفائزين بمسابقة الطالب المث -سابقة الطالب والطالبة المثالية م

كشف  2113-2112صورة من نتيجة مسابقة الطالب المثالى للعام  -المثالية على مستوى الكلية 

 استالم جوائز المسابقة(

 ومن أهم إنجازات اللجنة فى الفصل الدراسى الثانى :

                                                       . 2113/ 3/3إقامة مسابقة البحوث االجتماعية  -

                                                                       . 3/4/2113االحتفال بيوم اليتيم  -

                                                  . 16/4/2113دار أيتام الراضي بالدمرداش زيارة  -

( من الكوادر 1111مشاركة اللجنه في البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الشباب بإعداد ) -

                                                              الشبابية للتوعية بمخاطر التدخين واإلدمان .

شيح معايير تر -ما تم إنجازه باللجنة االجتماعيه خالل الفصل الدراسى الثانى  77/ 1فمرفق )

                                                                             الطالب وكيفية تنفيذ البرنامج(

                                     . 2113/ 31/4إلى  10/4المشاركة في بطولة الشطرنج من  -

مرفق صورة بأسماء الطالب المرشحين لمسابقة الشطرنج(70/ 1فمرفق )  

 0/2/0لجنة النشاط الفنى
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صة إلبراز تختص بتنمية النشاط الفني للطالب و العمل بما يتفق مع أغراضه السامية في إتاحة الفر -

.الطالب ع األنشطة الفنية و الهوايات لدىمواهبهم ورفع مستواهم الفني وتشجي  

 ومن أهم إنجازات اللجنة :

استقبال الطلبة الجدد و تعريفهم بأوجه نشاط اللجنة من فنون تشكيلية و غنائية و موسيقية و تمثيل مسرحي  -

 و تصوير ضوئي ،...... إلخ 

رض مسرحية " الفرافير " بع 4/2/2112الثالثاء الموافق  Doudramaشتراك فى مسابقة مهرجان الا -

 / روسى  على مسرح االدارة العامة لرعاية الشباب .  3من إخراج الطالب / محمود إبراهيم 

  ( Doudramaصورة جدول مهرجان  72/ 1فمرفق )

                                                صورة  إعالن مسرحية الفرافير ( 1/01ف مرفق)

  قد العروض المسرحية (صورة لن 1/01فمرفق )

شتراك فى مسابقة التمثيل الصغرى " مهرجان االكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحى " عن مسرحية " الا -

-12البهلوان " ، تأليف د/ يوسف إدريس و إخراج الطالب / عاصم عمر ، وقد تم عرض المسرحية يوم 

 .طالبات  6طلبه و 0. وشارك فى المسرحية عدد  2112/  12/ 13

مهرجان االكتفاء الذاتى للتمثيل  دعوة -صورة إعالن مسرحية " البهلوان " 1/02فمرفق )

( اسماء الطالب المشتركين فى المهرجان -المسرحى   

24/3/2113االشتراك في مسابقة الغناء )مواهب فردية(  -  

1/4/2113إقامة المهرجان الفني  -  

                                            2/5/2113، 1االشتراك في مسابقة التمثيل الكبرى  -

جدول عروض مسابقة  -أسماء الطالب الحاصلين على مراكز في المسابقة  03/ 1فمرفق )
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جدول عروض المهرجان  -جدول عروض مهرجان مسابقة التمثيل المسرحي  -المنوعات

طبات الخاصة بذلك(صورة من المخا -دعوة المهرجان الفنى بالكلية   -المسرحى الكبرى   

 0/2/0 لجنة النشاط الثقافي 

ياجات تطوره و تختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخواص المجتمع و احت -

افية .العمل على تنمية الطاقات األدبية و الثقافية للطالب و ذلك عن طريق تنظيم المسابقات الثق  

 

 

 ومن أهم إنجازات اللجنة: 

زجل ( فى شهر أكتوبر خالل النصف األول من العام  -مقال  -قصة   -إقامة مسابقة ثقافية حرة ) شعر  -

 .ذية وجوائز للطالب ومكافأة تحكيموتم صرف بدالت تغ 2113-2112الجامعى 
 

ت من خالل التى تمنجازات االقامت اللجنة بعمل مجلة ثقافية باسم " جريدة األلسن " لتستعرض  -

 1111د تهنئة للطالب المتميزين والحاصلين على مراكز على مستوى الجامعة بعده وقدمت اللجن

.جنيه 4511نسخة بمبلغ   

فى  20/00/2102إلى  02/00/2102قامت اللجنة بعمل دورى ثقافى للمعلومات فى شهر نوفمبر من  -

كلية المختلفة وتم وشارك فيه عدد كبير من أقسام ال 2102/2102النصف األول من العام الجامعى 

 توزيع الجوائزعلى النحو التالى :

 جنيه للمركز األول  151

 جنيه للمركز الثانى  121

 يه للمركز الثالث جن 111
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نوان " شاركت اللجنة الثقافية مع القوات المسلحة فى توزيع استمارات المنحة المقدمة تحت ع -

                                                      لية للغات .آلبرنامج التدريب التمويلى للحاسبات ا

 لىع أسماء الطالب المشرفين -مرفق تقرير عن مجله ثقافية " جريدة األلسن "  04 /1 فمرفق )

والجوائز  وأسماء الطالب الفائزين الدورى الثقافى صورة من تقريرعن مسابقة -العمل و مكافأتهم 

( قافيةانجازات اللجنة الث - الموزعة  

زجل( . -مقال -شعر -إقامة مسابقة ثقافية حرة )قصة -  

. 11/4/2113: 2/4إقامة دوري ثقافي بين أقسام الكلية من  -  

                      الزجل( . -المقال -القصة -اشتراك اللجنة مع الجامعة في مسابقة )الشعر -

لمسابقات جوائز ا -بقة الثقافية الحرة شروط االشتراك ومجاالت التسابق فى المسا 05/  1فمرفق )

ى(كشف بأسماء الطالب المشاركين بالدورى الثقاف -وأسماء الطالب المتقدمين والفائزين   

                                        االشتراك في مسابقة )ماذا تعرف عن أذربيجان( بالجامعة . -

أسماء  -بقة " ماذا تعرف عن أذربيجان صورة من المخاطبات الخاصة بمسا 06/ 1ف مرفق )

              الطالب المتقدمين للمسابقة (

 0/2/0لجنة األسر 

 ،ندوات و االحتفاالت إقامة ال ،تختص بتشجيع تكوين األسروالتنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية  -

.مارسة كافة أنواع األنشطةالقيام بالرحالت وم  

 إنجازات اللجنة فى العام الجامعى 2102-2102 

    . فتح باب التقدم لألسر الجديدة -
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                                                                                            . تشكيل وتسجيل األسر -

                                                           .المشاركة فى الدورة الرياضية على مستوى الجامعة -

                                                            . رحلة إلى مدينة العين السخنة قربة بورتريةتنظيم  - 

                                                    .معرض لوحات إعالنية عن األحداث السورية تنظيم  -

                                         أسماء األسر ( -جازات لجنة األسر صورة من ان 07/ 1فمرفق )

                     . 26/2/2112-25 يومىكتب المستخدمة للأسرة " حدوتة مصرية " معرض  أقامت -

أسرة " معنى " بروشورات تعريفية بمشروع " التطوير والتأهيل المستمر لالعتماد والجودة  أعدت -

(CIQAP )على طالب الكلية . لتوزيعها 

     " عرض مواهب "،أسرة " معنى " حفل افتتاح األسرة الذى تضمن محاضرة " تنمية بشرية "  نظمت -

 لوحة حائط " . 2عمل "
 

بمناسبة العام  21/11/2112أسرة " شمس الحرية " حملة تحت أسم " بنحبك " يوم األربعاء  نظمت -

 الهجرى الجديد .

مرفق كل الخطابات الخاصة بأنشطة لجنة األسر(        00/ 1فمرفق )   

نظمت أسرة " شمس الحرية " حفل استقبال بساحة الكلية للطالب للتعريف بأنشطتها  . -  

. 31/3/2113احتفلت أسرة " شمس الحرية "  بيوم اليتيم  -  

، 2، 0العمل" أيام  نظمت أسرة " شمس الحرية "  دورة تدريبية بعنوان" اعداد المترجم لسوق -

11/4/2113 .  

نظمت أسرة " شباب التحرير"  حملة باسم "انفع غيرك" . -  
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. 27/3/2113نظمت أسرة " شباب التحرير "  حملة تبرع بالدم  -  

. 25/4/2113نظمت أسرة " ألسنجي "  رحلة إلي مدينة دريم بارك  -  

توبة ومصورة .نظمت أسرة " معنى "  حملة ثقافية تتضمن لوحات حائط مك -  

نظمت أسرة " رسالة " باالشتراك مع أسرة " إبداع "  حملة إعادة تدوير المالبس واألوراق لصالح  -

. 21/4/2113إلى  3جمعية رسالة من يوم   

. 21/2/2113إلى  12نظمت أسرة " حدوتة مصرية "  معرض لبيع الكتب المستخدمة من  -  

. 0/4/2113وان "هتفرق كتير" أعدت أسرة " حدوتة مصرية "  ندوة بعن -  

. 31/6/2113إلى  26أعدت اللجنة معسكر مرسى مطروح من  -  

. 6/7/2113إلى  2نظمت اللجنة رحلة إلى شرم الشيخ من  -  

. اشتركت اللجنة  في المسابقة القيمة الخامسة للتصوير الفوتوغرافي على مستوى الجامعة -  

ب عن عمل استبيان لطالب الكلية لمعرفة أسباب عزوف الطالشاركت اللجنة إدارة األسر المركزية ل - 

                                                                                                       التبرع بالدم .

اطبات خصورة من الم -تقرير بما تم إنجازه من لجنة األسرخالل الفصل الدراسى الثانى  02/ 1ف مرفق )

صورة من المخاطبات الخاصة باالستبيان( -الخاصة بمعسكر مرسى مطروح   

 0/2/0 اللجنة العلمية

رحالت  7 بلغ عددهااللجنة العلمية رحالت منفصلة خالل شهر نوفمبر لجميع أقسام الكلية  نظمت -
  -لزيارة معالم القاهرة وهى : 210200//  27- 21-25-24-22-21-05بتاريخ 

 اماتاألهر -1
 القلعة -2
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 الكنيسة المعلقة -3
 شارع المعز -4
 منطقة األزهر -5
 
وفى كل زيارة كان يوجد مع القسم أستاذ من القسم أو مترجم واكتسب الطلبة والطالبات معلومات من  -

خالل اللغة الخاصة بدراستهم . وقد سعد الطالب بهذا البرنامج وخصوصا الطلبة والطالبات المغتربين من 
قبال على الرحلة شديد وتم نشر إعالناتها على الخرى ولم يشاهدوا هذه األماكن من قبل وكان اأظات محاف

 موقع الكلية .
 
 .0/4/2113"  نظمت اللجنة ندوة بعنوان " المصري بأخالقه -
 
 

 . 17/4/2113نظمت اللجنة ندوة علمية بعنوان "الترجمة الحاسوبية"  -
 دعوة لندوة  -بالفصل الدراسى األول والثانى  جازه في اللجنة العلميةتقرير بما تم إن 21  /1فمرفق )

 (" الترجمة الحاسوبية" 
  

 0/2/0لجنة الجوالة و الخدمات العامه 

كشافة و تنفيذ تختص بتنظيم أوجه نشاط الحركة الكشفية و اإلرشادية على أسس سليمة وفقا لمبادئ ال -

ساهمة في ممجتمع و العمل على اشتراك الطالب في تنفيذها و البرامج خدمة البيئة مساهمة في تنمية ال

.مشروعات الخدمة العامة  

جل إرشاد الطالب لألقسام الخاصة بهم أمشروع إعداد لوح خشبية بعدد أدوار الكلية من  أعدت اللجنة -

 ."مشروع خدمة عامة" والتنويه عن كل قسم بما يتضمنه
 

والخدمة العامة من أجل تكوين عشيرة لتنمية روح المشاركة داخل نتخاب داخل قسم الجوالة اال نظمت -

 . اللجنة
 

تجهيز دار الضيافة وقاعة المؤتمرات وعمل فى  شاركت مع اتحاد الطالب فى إعداد ندوات و اشتركت -

 . 2112/2113برنامج ارشادى للطالب الجدد فى بدء العام الدراسى الجديد 
 

 .ريةفى ندوات التنمية البش شاركت -
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 .لوحات علمية ألقسام الكلية أعدت -
 

 . 13/4/2113إلى  11ومن  23/2/2113إلى  21ت معسكريين للخدمة العامة من منظ -
 

 . 2/5/2113" للفرقة الرابعة  fun dayأشرفت على  "  -

محضر  -محضر اجتماع قادة العشائر -مرفق محضر اجتماع أمناء اللجان والمساعدين  1/21فمرفق )

 تقرير عن إنجازات لجنة الجوالة( -اع رؤساء أقسام جوالة الكليات اجتم
 

نظم نشاط الجوالة والخدمة العامة بالتعاون مع أمانة لجنة الجوالة باتحاد طالب كليات الجامعة "حملة  -

 تجميع المصاحف" .

 خطاب موجه إلي مدير عام الكلية وكل المخاطبات الخاصة بالجوالة( 22/ 1فمرفق )
 

 0/2/0من أهم إنجازات مكتب اتحاد طالب الكلية : 

ن وعرض لرؤية نبذة عن تاريخ كلية األلس يحتوى على ، توزيع برشور  لكليةبااستقبال الطلبة الجدد  -

                                    الكلية ورسالتها والتعريف بأقسام الكلية  وطبيعة الدراسة بكل قسم . 

 )مرفق ف1/ 23 صورة من البرشور (

       وبحضور 11/11/2112إقامة نشاط بعنوان " مبادرة شفاء لالسعافات األولية " يوم األربعاء الموافق  -

للتعرف على استخدام أدوات اإلسعافات األولية .د/ كمال المبشر المشرف العام على الحملة ومعاونية   

 " و " علشانك يا   SIFEنوبل " و " من فريق " محاكاة التعاون بين اتحاد طالب الكلية وكل  -

إلى األربعاء  22/11األدوات الالزمة للدعاية من األثنين استخدام نشطتهم الطالبية وأممارسة لبلدى " 

24/11 /2112 . 
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يوم بقاعة مؤتمرات جامعة عين شمس فى  ( 2112إقامة حفل كبير بعنوان ) يوم طالب األلسن  -

ير من طالب الجامعة ، وتعددت فقرات الحفل على مدار خمس و حضر الحفل حشد كب 2/11/2112

 ساعات متواصلة . 

فنية  -قافية ث "صورة من جريدة األلسن بها أسماء الفائزين فى األنشطة الطالبية المختلفة  24/ 1فمرفق ) 

("رياضية -  

 2/2/0 تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية

  .ي األنشطة الطالبية المختلفة على المستوى المحليحصلت كلية األلسن على مراكز متقدمة ف -

 النشاط الرياضي  أوال:

     في كرة السرعة.على مستوى الجامعة  المركز الثاني -

                                          في مسابقة القوة البدنية. على مستوى الجامعة المركز األول والثالث -

 اللياقة البدنية. المركز الرابع في مسابقة -

                                                                           .مسابقة األسكواشالمركز الرابع في  -

- سماء الطالب الحاصلين على المراكز المختلفة باالنشطة الرياضيةأصورة لكشف ب 25/ 1ف مرفق)

 (  كليةصورلتقارير توضح المراكز التى حصلت عليها ال
 

 لعاب الفردية و الجماعية :ألاجمالى البطوالت التى حصلت عليها الكلية فى ا -

                                                                                  مركز أول  1عدد  

                                                                                         مركز ثانى  1عدد  

                                                                                          مركز ثالث 1عدد 

                                                                                          مركز رابع 3عدد 

مركز خامس 1عدد   
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 لجنة النشاط الثقافي  ثانيَا :

 : فى الدورى الثقافى للمعلومات بين األقسام

القصة،  الصينية في المقال والزجل، وقسم اللغة األلمانية فيحصل على المركز األول قسم اللغة  -

 وقسم اللغة اإلنجليزية في الشعر.

ة اإلسالمية قسم اللغات الشرقيالسامية) عبري( في المقال، و اتحصل على المركز الثانى قسم اللغ -

.  )تركي( في القصة، وقسم اللغة اإلنجليزية في الزجل، وقسم اللغة اإليطالية في الشعر  

في القصة،  في المقال والزجل، وقسم اللغة الصينية ةيطاليحصل على المركز الثالث قسم اللغة اإل -

 وقسم اللغة اإلنجليزية في الشعر.

قصة والشعر، ع قسم اللغة اإليطالية في المقال، وقسم اللغة اإلنجليزية في الحصل على المركز الراب -

 وقسم اللغة األلماني في الزجل .

صة، وقسم حصل على المركز الخامس قسم اللغة األلمانية في المقال، وقسم اللغة اإلنجليزية في الق -

ي الشعر .اللغة الشرقية اإلسالمية )تركي( في الزجل، وقسم اللغة الصينية ف  

                                                       . وقد تم توزيع جوائز مادية على الطالب الفائزين -

سماء أ -أسماء الطالب الفائزين فى الدورى الثقافى  -انجازات اللجنة الثقافية  26/  1فمرفق ) 

(ب الفائزين فى المسابقة الثقافيةالطال  

  لفنيالنشاط ا ثالثا :

  .حصلت مسرحية " البهلوان " على المركز الثامن على مستوى الجامعة  -

ى .في مسابقة التمثيل الكبرعلى مستوى الجامعة  الثحصلت الكلية على المركز الث -  
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ديكور. ي اإلخراج وجائزة خاصة بالحصلت الكلية على المركز األول في الموسيقى والمركز الثالث ف -

أسماء الفائزين(  -المراكزالتى حصلت عليها الكلية  -ازات اللجنة الفنية انج 27/ 1فمرفق )   

 رابعَا : لجنة األسر

على مستوى الجامعة . ةالحصول على المركز " األول " فى تصويب الكر -  

الحصول على المركز " الثالث " فى شد الحبل على مستوى الجامعة .   

 خامسَا : لجنة النشاط االجتماعى 

الكلية فى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على  حصلت -  

/ ايطالى (4المركز الثالث على مستوى الجامعة ) الطالب محمد خيرى  -  

  2100-2101إجمالى عدد الطالب المشاركين فى األنشطة الطالبية خالل العام الجامعى 

 اسم اللجنة عدد الطالب نوع النشاط

خارجية -مسابقات رياضية داخلية   اللجنة الرياضية 271 

ارات زي -الشطرنج  -مسابقة الطالب المثالى 

التبرع بالدم -اجتماعية   

 اللجنة االجتماعية 121

نة العين السخ -شرم الشيخ  -مرسى مطروح 

رأس البر -  

 لجنة الرحالت والمعسكرات 431

ابقة مس -معرض فنون تشكيلية  –مسرحيه   اللجنة الفنية 50
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الب الكلية"مهرجان فنى "ط   غناء فردى - 

مجلة اتحاد الطالب -مسابقات ثقافية   اللجنة الثقافية 1135 

مخاطر االنترنت  -ندوات ) رياضية 

 والمعلوماتية (

 لجنة األسر 1111

 اللجنة العلمية word 325دورة  -ورش عمل  -ندوات 

 لجنة الجوالة 61 معسكرات خدمة عامة

 

 

 

  2102-2100المشاركين فى األنشطة الطالبية خالل العام الجامعى إجمالى عدد الطالب 

 اسم اللجنة عدد الطالب نوع النشاط

خارجية -مسابقات رياضية داخلية   اللجنة الرياضية 61 

 -الشطرنج  -مسابقة الطالب المثالى 

التبرع بالدم -زيارات اجتماعية   

 اللجنة االجتماعية 241

ت والمعسكراتلجنة الرحال 51 شرم الشيخ  

 اللجنة الفنية 51 -معرض فنون تشكيلية  -مسرحيه 
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مهرجان فنى    مسابقة غناء فردى

 -"طالب الكلية"

بمجلة اتحاد الطال -مسابقات ثقافية   اللجنة الثقافية 22 

 لجنة األسر 111 ندوات

أيام 7رحلة على مدار  -ندوات   اللجنة العلمية 451 

نة الجوالةلج 75 معسكرات خدمة عامة  

 

 

 

 

2102-2102إجمالى عدد الطالب المشاركين فى األنشطة الطالبية خالل العام الجامعى   

 اسم اللجنة عدد الطالب نوع النشاط

ندوة عالج السمنة -مسابقات رياضية   اللجنة الرياضية 501 

يتيميوم ال -الشطرنج  -مسابقة الطالب المثالى   اللجنة االجتماعية 145 

رحلة األقصر  -مرسى مطروح معسكر 

 واسوان

 لجنة الرحالت والمعسكرات 23
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ة غناء مسابق -معرض فنون تشكيلية  -مسرحيه 

مهرجان فنى "طالب الكلية"   فردى - 

 اللجنة الفنية 54

مجلة اتحاد الطالب -مسابقات ثقافية   اللجنة الثقافية 1132 

 لجنة األسر 311 أنشطة متنوعة

 ندوات

القاهرةرحالت معالم   

151 

311 

 اللجنة العلمية

 

                   احتفاليةمعسكرات خدمة عامة 

( fun day) 

00 

طالب الفرق 

 األربع

 لجنة الجوالة

 

نى (رسم بيا -بيان بأعداد الطالب المشاركين فى األنشطة الطالبية خالل ثالثة أعوام  1/20فمرفق )  

 

 4/0 الخريجون 

 0/4/0خدمات الخريجين 

يخ الخريجين لسوق العمل وقد تم اعتماده بمجلس الكلية بتار لتأهيلالمؤسسة برنامج عدت أ -

راك مع شتال، وجاء البرنامج بناء على التوصيات التى انتهت إليها اللقاءات العديدة با 4/1/2112

لى جمعية خريجى األلسن وإدارة الكلية للعمل على توفير فرص عمل للخريجين و التعرف ع

فرص اتهم وتلبية هذه األحتياجات و تنمية قدراتهم و مهاراتهم بما يتمشى مع سوق العمل وحتياجا

 ، إذ قامت قامت 2111/2112من العام الجامعى  ءَاالعمل الجديدة ، وقد تم تفعيل هذا البرنامج بد
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من  عديدالبروتوكوالت مع  أبرمت أيضاو،   المختلفة مجاالتالالكلية بعقد ندوات و محاضرات فى 

الب عقد دورات يستفيد منها الخريجون وطالب الفرقة الثالثة و الرابعة ، وكذلك طل اتمؤسسال

 وخريجون من كليات أخرى .

( عينة من قاعدة بيانات للخريجين -إعتماد مجلس الكلية إنشاء وحدة الخريجين  1/22فمرفق )  
 

عامة لمحو ااْللسن والهيئة ال توقيع بروتوكول تعاون إليجاد حلول لمشكلة األمية بين كلية -

خص من حى ااْلمية وتعليم الكبار لفتح الفصول واستضافة أفراد من المجتمع المصرى و باأل

( و المتابعة الوايلى الذين حرموا من التعليم حيث تقدم لهم الكلية مكان الدرس و الميسر)المعلم

مل  نى عنها لاللتحاق بأى عو تعقد االختبارات للحصول على شهادة محو األمية التى ال غ

وذلك مساهمة من الكلية فى حل مشكلة البطالة و مكافحة األمية.  واستعدادا لتنفيذ 

بالكلية  البروتوكول  تم عقد دورة تدريبية لبعض ْأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

من توفير   كى تتمكن الكلية 2112/  12/2لتْاهيلهم للتدريس فى برنامج محو ااْلمية  فى 

ة الميسر)المعلم( لدورات محو األمية .  كما تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس والهيئ

 المعاونة و الطالب على العمل التطوعى مساهمة منها فى حل مشكالت المجتمع .

 دورة تدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتأهيلهم 1/111فمرفق )

ج محو األمية (للتدريس فى برنام  
 

م الكبار عقد دورة محو األمية فى اطار البروتوكول بين الكلية والهيئة العامة لمحو ااْلمية وتعلي -

لمجموعة من عمال الكلية و كليات الجامعة .    2113يولية  7 -ابريل  7بتاريخ   

الكبار  وتعليمصورة من بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو األمية  1/111فمرفق )

صورة من الصفحة الرئيسية لقاعدة بيانات متلقى الخدمة ( -وكلية األلسن  ) 
 

 .اللغات عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة وكلية الطب بالجامعة لعقد دورات تدريبية فى -

بية فى بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة وكلية الطب بالجامعة لعقد دورات تدري 1/112فمرفق )

للغات (ا  

بروتوكول تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشركة " جلوبال أورينت للسياحة " عقد  -

بغرض  تنظيم رحالت تدريبية لطالب وخريجى الكلية مساهمة من الشركة فى رفع كفاءة أداء الخريجين 

 . يبى لوحدة متابعة الخريجينوإعدادهم إعدادا يتناسب ومتطلبات سوق العمل من خالل البرنامج التدر
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عقد بروتوكول تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشركة " جلوبال  1/113فمرفق )

     أورينت "(

وحدة متابعة الخريجين واألستاذ   -بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 25/2/2113اتفاق تعاون بتاريخ  -

على تنظيم دورة  Sky Lingos Center  لشركةوتنمية بشرية ممثال  بهاء عادل  مدرب موارد بشرية

 . للتنمية البشرية لطالب وخريجى الكلية وذلك فى إطار سعى الوحدة لتنمية مهارات طالب وخريجى الكلية

                                ابريل . 27مارس إلى  21كما تم عقد دورة التنمية البشرية فى الفترة من 

 تنظيم دورات للتنمية البشرية لطالب وخريجى الكلية (             1/114فرفق م)

 12خ وزارة الثقافة بتاري -عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز القومى للترجمة  -

الب دعم فرص التعاون فى عدة مجاالت منها تدريب شباب المترجمين و الطبغرض  2113مارس 

عليمية لدراسات الترجمية، و تطوير منهجيات تدريس الترجمة ومقرراتها التتشجيع البحوث واو 

رجمة فى مجاالت الت محلية ودولية متخصصة تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات باالضافة الى 

.   و اللغة  

( عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز القومى للترجمة 1/115فمرفق )  

 

 
 

جال ون بين وحدة رفاعة و المركز المتطور لتنمية الموارد البشرية فى مبروتوكول تعاعقد  -

                                    . 2113يونية  12تدريب المدرسين و طرق التدريس بتاريخ 

بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز المتطور لتنمية الموارد عقد  1/116فمرفق )

( البشرية  
    

 23األكاديمية العالمية للتدريب فى مجال التنمية البشرية بتاريخ وكول تعاون بين وحدة رفاعة وبروتعقد  -

/6/2113 . 

األكاديمية العالمية (        بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة وعقد  1/117فمرفق )  

ية لذوى االحتياجات بين قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و المؤسسة التنموعقد بروتوكول تعاون  -

و تنظيم ندوة توجيهية للطالب  6/2113/ 24الخاصة بغرض تأهيل الطالب المكفوفين لسوق العمل بتاريخ 

.      يونية للتعريف بأنشطة و برامج المؤسسة 24ذوى االحتياجات الخاصة و أولياء أمورهم بتاريخ 
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جتمع و تنمية البيئة و المؤسسة التنموية بين قطاع شئون خدمة المعقد بروتوكول تعاون  1/110فمرفق )

 لذوى االحتياجات الخاصة (

المساهمة فى حل مشكلة البطالة و توظيف الخريجين من خالل مساهمة وحدة رفاعة باالتصال بخريجى  -

 الكلية المتميزين للقيام بالتدريس فى الدورات التي تحتاج الى محاضر من خارج الكلية.

س فى حدة رفاعة باالتصال بخريجى الكلية المتميزين للقيام بالتدريمساهمة و 1/112فمرفق )

لى محاضر من خارج الكلية (إالدورات التي تحتاج   

و توفير فرص  التواصل مع الشركات و الهيئات المختلفة بشأن ترشيح خريجى الكلية للعمل بهذه الشركات -

                                                                                                      للتوظف .  

صور من الخطابات مع الشركات ( 1/111فمرفق )  

 تنظيم ملتقي و مؤتمر للتوظيف لتعريف الشركات ومؤسسات سوق العمل بخريجى الكلية بعنوان  -

برعاية هيئة   2113مارس 5يخ " بتارالملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العمل" 

ممثلي األقسام العلمية بالكلية الطالب و أمديست و شركة أرابايز لتكنولوجيا الترجمة و ضم الملتقى  

التي تقدم فرص عمل لخريجي الكلية مثل قطاعات الترجمة و االتصاالت مجموعة من الشركات والهيئات و

 .    و السياحة و التدريس

 ( ملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العملال"  111/ 1ف مرفق )

 

  الهيئات و الشركات المشاركة:

                                                                                                شركة فودافون  -1

                                                     الشركة المصرية لالتصاالت لنظم المعلومات )أكسييد( -2

                                                                                                  هيئة أمديست  -3

                                                                                                  شركة أرابايز  -4

                                                  نقابة المترجمين و اللغويين المصريين ) تحت التأسيس (  -5

                                                                                         شركة توريكو للسياحة -6

                                                                                  مات التعهيدشركة وصلة لخد -7

                                                                            النقابة العامة للمرشدين السياحيين  -0

                                                      برنامج تطوير مهارات خريجي الجامعات المصرية -2
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                                                                                   مدارس الفاروق االسالمية -11

 الهيئات والشركات المشاركة فى ملتقى التوظيف ( 1/112فمرفق )

ألعمال بغرض توفير فرص تدريب و توظيف و دراسة لقاء مع خريجى الكلية من أصحاب اتنظيم  -

و ذلك فى إطار البرنامج التدريبى لوحدة  2113مارس  11مشاركة الخريجين فى أنشطة الكلية بتاريخ 

                                                                                           متابعة الخريجين .  

 عقد لقاء بخريجى الكلية مع أصحاب األعمال ( 1/113فمرفق )

أنشطة الشركة تنظيم ملتقى توظيف بعنوان "فرص تدريب و توظيف فودافون" بغرض التعريف ب -

.  2113مارس  11فى مجال التعهيد و توفير فرص للتدريب الميدانى و التوظيف بالشركة بتاريخ 

توظيف فودافون" (يب وملتقى توظيف بعنوان "فرص تدرتنظيم  1/114فمرفق )  

تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرقة الرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت للسياحة إلى معالم القاهرة  -

بغرض تنمية مهارات وقدرات الطالب وإعدادهم بما يتمشى مع إحتياجات  2/3/2113األثرية  بتاريخ  

خريجى كلية األلسن لتدريب زمالئهم من طالب سوق العمل عن طريق االستعانة بمرشدين سياحيين من 

               . الكلية على اإلرشاد السياحى و ذلك فى اطار البرنامج التدريبى لوحدة متابعة الخريجين

 ( تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرقة الرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت للسياحة 1/115فمرفق )

 

الثالثة والرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت للسياحة الثانية و  الب الفرقتنظيم رحلة تدريبية لط -

و ذلك فى اطار البرنامج التدريبى لوحدة متابعة  22/3/2113إلى معالم اإلسكندرية األثرية بتاريخ 

                                                                                                        . الخريجين

 تنظيم رحلة تدريبية مع شركة " جلوبال أورينت للسياحة ( 1/116فمرفق )

 13مستوى كفاءة الخريجين واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  عنوضع آلية استطالع آراءالمستفيدين  -

                                                                                                 .2113فبراير 

 ( مستوى كفاءة الخريجين عنالمستفيدين  آلية استطالع آراء 1/117فمرفق )

 13واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ  وضع آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة -

                                                                                                    .2113فبراير 

 ( آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة 1/110فمرفق )
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مة الدراسة التى تلقاها الخريج فى الكلية ءحول مدى مال ينإعداد استبيان الستطالع رأى الخريج -

لمتطلبات سوق العمل ووضع االستبيان على صفحة وحدة متابعة الخريجين على الفيسبوك وكذلك على 

                                     .  كليةااللكترونى للموقع الصفحة جمعية خريجي كلية األلسن وعلى 

 وتحليله ( مة الدراسةءحول مدى مال ينأى الخريجاستبيان الستطالع ر 1/112فمرفق )

مة الدراسة التى ءمالإعداد خطة تتضمن اإلجراءات التصحيحية بنَاَء على رأى المنتفعين فيما يخص  -

                                                            .  تلقاها الخريج فى الكلية لمتطلبات سوق العمل

 ( مة الدراسةءمالطة تتضمن اإلجراءات التصحيحية فيما يخص خ 1/121فمرفق )

،  نظمت وحدة الخريجين باالشتراك مع قطاع خدمة المجتمع والبيئة العديد من  حمالت التوعيةفى إطار 

 الحمالت والندوات منها: 

الطالب و  و شارك فيها 2112أكتوبر  0حملة " نحو ألسن أكثر نظافة نحو ألسن أكثر جماال " بتاريخ  - 

 وأسرة كلنا مصرى .  reactاتحاد الطالب والجوالة وفريق أعضاء هيئة التدريس و 

حملة " نحو ألسن أكثر نظافة " ( 1/121فمرفق )  

 

و ذلك بهدف تعميق االنتماء الى الكلية و تنمية الحس  2113مارس  14 - 6حملة لتشجير الكلية بتاريخ  -

 .   جمعية الوتد للتنمية الثقافية والبشرية الجمالى  لدى الطالب بالتعاون مع 

( حملة لتشجير الكلية 1/122فمرفق )    

بهدف تعزيز الوعي  2113ابريل  10 - 16سبوع البيئة  أحملة "نحو ألسن خضراء"  ضمن فعاليات  -

لية فى ضافة الى تفعيل دور الكإلالبيئي و تفعيل قيمة العمل الجماعي والتطوعي لدى الطالب والطالبات با

تضمنت  خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. 

الحملة عددا من الفعاليات واألنشطة المتنوعة منها الندوات و المحاضرات و المسابقات و معارض 

لحملة جمعية المحافظة على بيئة البحر و تكريم العامل المثالي.  قام برعاية او األفالم   للمشغوالت اليدوية

األحمر "هيبكا" و دار نشر البحر األحمر و  جمعية رسالة و شارك فى الحملة أسرة رسالة بالكلية و لجنة 

الجوالة و اتحاد الطالب ورعاية الشباب و قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالب 

                                                                                          . داريين والعمالإلوا

 (حملة "نحو ألسن خضراء" 1/123فمرفق )
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                          . 2113مارس  12وعى وأفاق جديدة تنظم حياتك لألفضل " بتاريخ "  ندوة  -

 إعالن عن الندوة ( -اتك لألفضل " وعى وأفاق جديدة تنظم حي ندوة "  1/124فمرفق )

ندوة " المصرى بأخالقه " بالتعاون مع قطاع خدة المجتمع والبيئة وقطاع شئون التعليم والطالب واتحاد  -

                                                                             . 2113ابريل  0الطالب بتاريخ 

 لمصرى بأخالقه " (ندوة " ا 1/125فمرفق )

 .17/4/2113ألتحاد طالب الكلية بتاريخ  " بالتعاون أيضا مع اللجنة العلميةندوة " الترجمة عبر العصور -

 " (ندوة " الترجمة عبر العصور 1/126فمرفق )

إعداد قاعدة بيانات خاصة باألنشطة و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع الكلية -   

Alsun.net 

لية(اعدة بيانات خاصة باألنشطة و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع الكق  1/127فمرفق )  

مخاطبة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة فى اطار تفعيل توصيات " الملتقى األول : األلسن و المجتمع:  -

من هذه التوصيات التى شاركت فى  البرامج الدراسية و سوق العمل " األقسام العلمية بشأن مدى االستفادة

وضعها  مجموعة من الشركات والهيئات التى شاركت فى الملتقى و تقدم فرص عمل لخريجي الكلية مثل 

                                                  قطاعات الترجمة و االتصاالت و السياحة و التدريس .  

 : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العمل " (توصيات " الملتقى األول  1/120فمرفق )

التعريب للترجمة و تعاون وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة مع شركة أرابايز -

دورة تطرح ضمن دورات الوحدة بعنوان  " مدخل إلى التطويع المحلي" و" مدخل الى  2إلعداد منهج لعدد 

السمات األساسية ألدوات الترجمة بهدف تعريف  يق" تتضمن تقنيات و قواعد التعريب والمحتوى و التوث

                                            الطالب على الجديد فى مجال الترجمة و ربطهم باحتياجات سوق العمل فى هذا المجال .  

 توى و التوثيق"(" مدخل إلى التطويع المحلي" و" مدخل الى المح 1/122فمرفق )

حاضر فيها األستاذ  2113إبريل  27مارس إلى 21عقد دورة للتنمية البشرية بكلية األلسن فى الفترة من  -

 / بهاء عادل مدرب موارد بشرية وذلك من خالل وحدة رفاعة مع منح شهادة للمتدربين معتمدة من

                                                                          . Sky Lingos Center  شركة

 عقد دورة للتنمية البشرية ( 1/131فمرفق )
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لتكريم األطراف المجتمعية التى تعاونت و دعمت أنشطة  2113يونية  26تنظيم حفل بتاريخ -

و كذلك لعرض خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية  2113 - 2112القطاع خالل العام الدراسي 

لجديد .  البيئة للعام ا  

لتكريم األطراف المجتمعية ( 2113يونية  26حفل بتاريخ 1/131فمرفق )  

الخريجين  كلية األلسن للتعرف على أداء ىإرسال استبانات للشركات والمؤسسات التى يعمل بها خريج -

                                        . تحليل االستبيانات وتحديد نقاط القوة والضعفثم  العاملين لديهم

 ( كلية األلسن ىاستبانات للشركات والمؤسسات التى يعمل بها خريج 1/132فمرفق )

إرسال نتائج تحليل االستبيانات إلى األقسام المعنية بالكلية من أجل العمل على تدعيم نقاط القوة وعالج  -
 . نقاط الضعف لدى طالب الكلية

( إلى األقسام المعنية بالكليةمرسلة النتائج تحليل االستبيانات  1/133فمرفق )    

إعداد استبيانات حول أراء الطالب والخريجين فى جميع الندوات التى عقدتها الكلية . -  

يجى دفعات إعداد قائمة بنسبة المستفيدين من هذا البرنامج لثالث دفعات باإلضافة إلى عدد من خر -

وفير فرص ت التى يتم التعامل معها وذلك لتسابقة ، حيث يوجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات للشركا

ى وضع عمل للخريجين ولالستفادة من رأى المستفيد النهائى فى مستوى الخريجين للمساهمة ف

 خطة التحسين .

عها وعدد الطالب مصورة من قاعدة البيانات للشركات التى يتم التعامل  1/134فمرفق )

 المطلوبين (

. نهم وبين المؤسسةنترنت وذلك لتعزيزالتواصل المباشر بيإلن على اإنشاء صفحة إلكترونية للخريجي -

(لكترونيةإلنموذج من الصفحة ا 1/135ف مرفق)   
  

لتواصل ا عمدبهدف بإشراف وحدة متابعة الخريجين   2113إبريل 7يوم  ملتقى / حفل للخريجين إقامة -

وشارك فيه كذلك أدمن صفحة أساحبى بين الكلية والطالب والخريجين وضم الحفل طالب وخريجى الكلية 

                                                              . لففى عيد ميالد الصفحة الذى يوافق يوم الح

 صورة من االتفاق على تنظيم حفل الخريجين ( 1/136فمرفق )
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الل تساهم بها الوحدة من خ إصدار دليل وحدة متابعة الخريجين لإلعالن عن المهام و األنشطة التى -

                              وحدة الجودة فى توفير برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق العمل .

نسخة  من دليل وحدة متابعة الخريجين ( 1/137فمرفق )  
 

.االلكترونية للكلية عبر االنترنتالتواصل مع الخريجين عن طريق الصفحة  -  
 

 2114-2113لتدريب الميدانى للطالب والخريجين لتفعيله مع بداية العام الجامعى إعداد برنامج ل -

 ومخاطبة العديد من الشركات للتعاون مع الكلية ، كما تم وضع خطة للتشغيل والتدريب .

ة خط -المخاطبات الخاصة بالشركات  -برنامج التدريب الميدانى آليات إنشاء  1/130فمرفق  )

ب (تشغيل وتدريب الطال  
 

قامت  رابطة خريجى األلسن بأنشطة متعددة منها : -  

ين يوم الجمعة األول من كل شهر ميالدى بدار الضيافة جامعة عبدء فى عضاء دورى لأللقاء عقد  -

ثم تم تغيير موعد االجتماع إلى السبت األول من كل شهر شمس ودارت مناقشة اجتماعية / عامة 

االنعقاد إلى مقر الرابطة بالكلية . ميالدى عقب صالة الظهرونقل مكان  

ورحلة إلى مدينة  25/1/2113: رحلة إلى مدينة الفيوم بالجهود الذاتية يوم تنظيم رحالت  -

                                                  . 20/6/2113األسماعيلية بالجهود الذاتية للمشتركين يوم 

.16/3/2113عيد األم يوم بمناسبة : تنظيم ندوة عقد ندوات  -  

                      ( محاضر الجلسات - صورة من تقرير عن رابطة الخريجين 1/132ف مرفق)

عن وتقرير وتحليلهالب حول قواعد القبول و التحويل استبيان عن أراء الط 1/141فمرفق )

   (التحليل

                                                                                                           نقاط القوة:*

بهدف التيسير على  2112/  11/ 3واصل  البرنامج الخاص لرعاية الطالب الوافدين والمعتمد بتاريخ  -
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ترجمة الطالب الوافدين تنفيذ السياسات  التى وضعها وقدم اسهامات كثيرة لخدمة الطالب الوافدين ومن أهمها 

ائح األقسام لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا إلى اللغات األجنبية لتلك األقسام ووضعها على موقع الكلية لو

 لتسهيل األلتحاق بالكلية والتعرف على طبيعة الدراسة بكل قسم .

ربية ، كما راجعت الكلية قسم اللغة العربية لتطوير المناهج التى تقدم للطالب الوافدين لدراسة اللغة الع -

وبالفعل قرر قسم اللغة العربية من منطلق رغبة خدمة الوافدين تطوير مناهج ومحتويات مادة اللغة العربية 

لشعبة غير الناطقين ، وقد تم تنفيذ المهام من خالل عدة لجان تم تشكيلها من أساتذة القسم ، كل فى تخصصه ، 

عدة مقترحات عرضت على القسم وتوصل القسم وعقدت هذه اللجان أكثر من جلسة تشاور ونقاش ، وقدمت 

 من خالل المقترحات إلى تصور لمحتوى اللغة العربية لشعبة غير الناطقين بالعربية )الوافدين ( .

واصلت المؤسسة من خالل النظام المعتمد للدعم الطالبى تقديم المساعدات المادية والعينية للطالب الغير  -
 قادرين .

 3/11اص لدعم ذوى االحتياجات الخاصة  المعتمد من مجلس الكلية بتفعيله بتاريخ واصل البرنامج الخ -

 70عددهم  البالغ متنوعة للطلبة المكفوفين اتقدم خدماهتمامه بالطلبة ذوى االحتياجات الخاصة ، ف 2112/

ناهج الدراسية إعداد الم من خالل مكتبة رفيق الدرب التى عملت علىمختلفة الكلية الطالب وطالبة فى أقسام 

إدخال المادة العلمية على الحاسب اآللى عن طريق الماسحات  ووطباعتها بطريقة الخط البارز )برايل ( 

، نترنت  ثم تنسيقها  وإعدادها فى ملفات ثم طباعتها إلالضوئية أو كتابتها أوالحصول عليها عن طريق شبكة ا

يل للطالب ذوى اإلعاقه البصرية بمعرفة عضو هيئة طباعة امتحانات الدراسات العليا بطريقة براكما تم 

كذلك على بدء تنفيذ و تمت الموافقة  التدريس وبتسليم االمتحان للكنترول قبل موعد االمتحان بوقت كاف

اإلعاقه البصرية بواسطة الحاسوب وتقديم خدمة التدريب والتأهيل لمن  مشروع عقد االمتحان للطالب ذوى

تيسير اعتمادهم على الذات فى عرض المادة العلمية . وتبع ذلك تعميمه على يرغب حرصا على وقتهم و

 . دقيقة على مدة االمتحان التحريرى للطالب المكفوفين مراعاة لظروفهم15مرحلة الليسانس . وتم إضافة 

                              واصلت المؤسسة من خالل العيادة الطبية المجهزة تقديم خدمات متعددة للطالب . -

 2111/ 7/ 13واصلت المؤسسة من خالل برنامجين دعم الطالب المتفوقين والمتعثرين والمعتمد بتاريخ  -

ن خالل أنشطة لتطوير شخصية المتفوقين وتنمية قدراتهم الشخصية ورعاية الطالب المتعثرين فى الدراسة م
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د من األنشطة كا قامت األقسام العلمية بالعدي تقدم للطالب جهودها فتم حصر الطالب المتفوقين والمتعثرين ،

اعدتهم وحل لتكريم المتفوقين ودعمهم ماديا ومعنويا ، وفى الوقت نفسه قدمت خدمات متعددة للمتعثرين لمس

                                                                                                                مشاكلهم .

، تقديم المشورة  2111/ 4/ 7واصلت المؤسسة من خالل برنامج اإلرشاد الطالبى المعتمد بتاريخ  -

        . والمساعدة العلمية لجميع الطالب لتنمية شخصياتهم وإهتماماتهم المهنية من خالل مهام متعددة للوحدة

لمتعددة راز قدراتهم األبداعية فى األنشطة اوفرت المؤسسة العديد من األنشطة للطالب لتنمية مواهبهم وإب -

عن طريق اتحاد الطالب ومن خالل المشاركة فى لجان متعددة : لجنة رياضية ، لجنة نشاط اجتماعى 

دمة العامة ورحالت ، لجنة نشاط فنى ، لجنة نشاط ثقافى ، لجنة األسر ، لجنة نشاط علمى ، لجنة الجوالة والخ

ة . وعلى تعددت األنشطة التى شارك فيها الطالب على مستوى الكلية و الجامع و مكتب اتحاد الطلبة ، حيث

طة عن الرغم من الظروف التى مرت وتمر بها البالد ، نجد زيادة فى عدد الطالب المشاركين فى بعض األنش

                        العام الماضى . كما تميز الطالب فى األنشطة المختلفة ثقافية ، دينية ، رياضية ، فنية ...

، العمل على  2112/ 1/ 4واصلت المؤسسة من خالل برنامج إعداد الخريجين لسوق العمل المعتمد بتاريخ  -

مهاراتهم بما توفير فرص عمل للخريجين والتعرف على إحتياجاتهم وتلبية هذه االحتياجات وتنمية قدراتهم و

،  2112/  2111تفعيل هذا البرنامج فى العام الجامعى يتمشى مع سوق العمل وفرص العمل الجديدة وقد تم 

 .البرنامج وتم إبرام العديد من البروتوكوالت وعقود للتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات لتحقيق هدف

جامعى يله مع بداية العام القامت المؤسسة بإعداد برنامج للتدريب الميدانى للطالب والخريجين لتفع -

       ب .اطبة العديد من الشركات للتعاون مع الكلية ، كما تم وضع خطة للتشغيل والتدريومخ 2113/2114

واصلت رابطة الخريجين عقد أعضائها اجتماعا شهريا وتقديم خدمات متعددة . -  

 

 

 :*نقاط الضعف

ن هذه البرامج نظرا لحداثة بعض البرامج الخاصة والظروف التى مرت بها البالد فى الفترة األخيرة ، نجد أ -
 .                                      لم تحقق أهدافها بالقدر المطلوب مثال ذلك سياسات تحفيز الطالب الوافدين

 .                                                     لم يتم قياس رضا الطالب عن برنامج المتفوقين والمتعثرين -
 بساعات اإلرشاد الطالبى . لم يتحقق إلتزام الطالب -
 على الكمبيوتر.لم تنتهى وحدة الخريجين من إعداد قاعدة بيانات كاملة للخريجين  -

******************* 
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(2)  

 المعايير األكاديمية
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 المعايير األكاديمية القومية المرجعية2/0
 
 

 بني المؤسسة للمعايير األكاديميةتت  2/0/0
 

التي سبق اعتمادها  NARSبمرحلة الليسانس المعايير األكاديمية القومية لقطاع األلسن تبني كلية األلسن ت -
 من جانب الهيئة القومية وأسهم في إعدادها نخبة من أساتذة الكلية في جميع التخصصات.

 (نسخة من المعايير القومية القياسية لقطاع األلسن 2/1مرفق ف)
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 مية للدراسات العليا للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.تبنى كلية األلسن المعايير األكاديت -
 

خاصة بكلية األلسن تتوافق مع ( ARSامت الكلية بوضع معايير أكاديمية قياسية لقطاع الدراسات العليا )ق -
تسق مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا الذي أعدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وت

 .فيما يتعلق بمرحلة الدراسات العلياتوجهات وبرامج الدراسات العليا بالكلية بأقسامها المختلفة 
  

م عرض معايير الدراسات العليا على لجنة الدعم الفني بمركز الجودة بالجامعة، وقد أبدت اللجنة بعض ت -
 هيئة القومية، وطلبت إجراء تعديالت.الملحوظات تتعلق بتوافق المعايير مع معايير الدراسات العليا لل

 

م إجراء التعديالت المطلوبة وعرض المعايير على لجنة الدعم الفني مرة أخري لمراجعتها وإقرارها في ت -
 صورتها النهائية والتحقق من توافقها مع معايير الهيئة القومية. 

 (الخطاب المرسل لمركز ضمان الجودة بالجامعة 2/2مرفق ف)
 

 12/12/2112ومجلس الجامعة بتاريخ  7/4/2111مجلس الكلية المعايير بتاريخ اعتمد  -
محضر مجلس الكلية الذي تم فيه اعتماد المعايير األكاديمية للدراسات العليا ومحضر لجنة  2/3فمرفق )

  (الدراسات العليا
 

 الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية 2/0/2
 

عايير األكاديمية بدليل قيام الكلية بمشاركة قيادة الكلية األكاديمية وأعضاء هيئة دي المؤسسة تفهم كبير للمل -
 التدريس بوضع هذه المعايير.

  

م التوعية بالمعايير خالل جلسات لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية وتم توزيع نسخ من المعايير على ت -
 رؤساء األقسام العلمية.

لس الكلية التي تفيد اإلحاطة بهذه المعايير واعتمادها بتاريخ صور من محاضر مجا 2/4فمرفق )

 (5/1/2111و 1/12/2111و 3/11/2111

                                              .ن المقرر أن تؤدي المعايير المتبناة إلى تحقيق رسالة الكليةم -

 (الكلية ورؤية رسالة 2/5فمرفق )

 ية مع المعايير األكاديميةتوافق البرامج التعليم 2/0/2
 

 م مراعاة المعايير األكاديمية القياسية عند تصميم البرامج والمقررات الخاصة بكل قسم من أقسام الكلية .ت -
  (خرائط توافق البرامج مع المعايير األكاديمية 2/6فمرفق )

 

 . بت من تقارير المراجعين الخارجيين توافق البرامج مع المعايير المتبناةث -
 (رحلتي الليسانس والدراسات العلياصورة من تقرير المراجع الخارجي لبعض األقسام لم 2/7فمرفق )
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 مالئمة البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والبيئة 2/2

 مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل 2/2/0

جادة لغة التخصص واللغة العربية إجادة تامة تتالءم البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل من حيث إ -
واإللمام بالثقافات األجنبية ومهارات الكتابة وتحرير النصوص. ويتضح ذلك األمر من خالل أهداف البرامج 

( مع مراعاة البرامج 2113-2112البرامج الدراسية للعام الجامعي  2/0التعليمية المختلفة )مرفق ف
مل على نحو مستمر وفّعال من خالل  التعرف على احتياجات األطراف التعليمية الحتياجات سوق الع

المعنية والتي تتمثل في استطالع رأي جهات العمل المستفيدة من خريج كلية األلسن كما عقدت الكلية 
الملتقى األول بعنوان: البرامج الدراسية و سوق العمل برعاية هيئة أمديست وشركة أرابايز لتكنولوجيا 

 توصيات الملتقى(  2/2. )مرفق ف2113مارس  بكلية ألسن 5بتاريخ الترجمة 
 

  تتصف البرامج التعليمية بالمرونة الستيعاب التغيير وخطط التنمية 2/2/2

من مجموع درجات المقررات ألعمال  %21بحيث يخصص  2111تم تعديل الالئحة الدراسية في مايو  -

السيمينارات والمناقشات، كما ناقشت لجنة تطوير المناهج السنة والتي تشمل كتابة بحوث والمشاركة في 

نسخة من  2/11)مرفق فالمحتوى العلمي لمقررات اللغة العربية في شعب اللغات بغرض التطوير 

اللغة الثانية مع تقديم  تصورعام مفصل للمحتوى العلمي لبدء التطبيق( ووضعت توصيات خاصة بتدريس

كما تم تعديل الالئحة الداخلية لكلية ليزية كلغة ثانية لألقسام لالسترشاد. نموذج لتوصيف مقرر اللغة اإلنج

األلسن )مرحلة الليسانس( وإدراج مادة التدريب الميداني لطالب جميع الفرق الدراسية على أن تكون مادة 

 (2/11نجاح ورسوب وبشرط أال تؤثر على المجموع التراكمي. )مرفق ف

 جديدين بنظام الساعات المعتمدة وهما:فضال عن استحداث برنامجين  -

 برنامج الليسانس في اللغات التطبيقية والترجمة الفورية والتحريرية واألدب )قسم اللغة الفرنسية( -1

 ليسانس في الترجمة التحريرية والفورية )قسم اللغة اإلنجليزية( -2

لالئحة الداخلية لكلية األلسن لمرحلة كما تم استبدال الخطة الدراسية بقسم اللغة الفرنسية الواردة با -

 نسخة القرار الوزاري( 2/12)مرفق فالليسانس 

بناًء على تفعيل درجة  2112-2111تم إجراء تعديالت في البرامج التعليمية من العام الجامعي  2/2/3

والتعلم وتبع  أعمال السنة مع طالب الفرقة األولى األمر الذي تطلب تعديل في نظم التقويم وأساليب التعليم

ذلك تعديل في اساليب التعليم والتعلم ونظم التقويم مع طالب الفرقتين األولى والثانية في العام الجامعي 

2112-2113. 
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 تصميم وتطوير البرامج التعليمية 2/2

 تصميم البرامج 2/2/0

 والمقررات( توصيف البرامج 2/13هناك توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية. )مرفق ف  -

يتوافق تصميم البرامج التعليمية مع رسالة المؤسسة من حيث إعداد الكوادر البشرية من المترجمين في  -

التخصصات المختلفة وتلبية احتياجات سوق العمل واكتساب المهارات اللغوية إلعداد خريج قادر على 

 تعليمية مع رسالة الكلية(مصفوفات تفيد بتوافق أهداف البرامج ال 2/14المنافسة. )مرفق  ف

 2/15)مرفق  ف .تتطابق مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع أهداف البرامج التعليمية المختلفة بالكلية -

 مصفوفات توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع أهداف البرنامج العلمي في كل قسم(

لمختلفة تبين أنها تساهم بصورة كبيرة في تنمية استناًدا إلى محتويات البرامج األكاديمية لألقسام العلمية ا -

المهارات الذهنية المتعلقة بحل المشكالت والتفكير الناقد خاصة فيما يتعلق بمواد الترجمة وقاعة البحث، أما 

فيما يتعلق بمهارات الحاسب فتحرص كل المقررات على استخدام اإلنترنت في جمع المادة العلمية إلى 

ة، وكل ذلك مرتبط بتنمية المهارات العامة خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقت والعمل في جانب الكتب المقترح

 مصفوفة توافق محتوى البرنامج األكاديمي مع نواتج التعلم المستهدفة(  2/16فريق. )مرفق ف

المستفيدين من الخدمة( في تحسين األداء واإلجراءات التصحيحية  –تشارك األطراف المعنية )الطالب  -

للبرامج عن طريق استطالعات الرأي لمختلف األطراف المعنية ومن ثم استخدامها في تحسين األداء 

استبانات استطالع رأي  2/10مرفق ف تحليل االستبانات،  2/17وتطوير البرامج التعليمية. ) مرفق ف

 خطط تحسين األداء( 2/12المستفيدين من الخدمة، مرفق  ف

يدين من الخدمة عن تحديد نقاط القوة التالية في خريج كلية األلسن وتتمثل أسفر تحليل استبانات المستف

 في: 

 إتقان مفردات التخصص. -1
  .استخدام التكنولوجيا الحديثة -2
 .التعامل بروح الفريق -3
 

 تطوير وتحديث البرامج التعليمية والمقررات الدراسية2/2/2
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ج التعليمية والمقررات الدراسية وتتمثل في اآللية التالية التي هناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرام -

 أنماط عدة للمراجعة لضمان فاعلية العملية التعليمية:تشمل 

  حليل االستبانات وأخذ تغذية راجعة من الطالب.ت -1
 ناقشة تقارير المراجعين الخارجيين للمقررات والبرامج.م -2
  ج واعتمادها باللجان والمجالس المعنية متضمنة خطط التحسين.ناقشة تقارير المقررات والبرنامم -3
  لمراجعة الداخلية بواسطة وحدة تقويم األداء وضمان الجودة لملفات المقررات باألقسام.ا -4
لمراجعة الخارجية بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة ومشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ا -5
((CIQAP لتقارير باللجان والمجالس المعنية وعرضها في لقاءات عامة في حضور قاعدة عريضة ومناقشة ا

 من أعضاء هيئة التدريس ومندوبي اإلدارات المختلفة.
 

 تتم إجراءات المراجعة من خالل المستويات التالية:

 من خالل تقارير المقررات وتقرير البرنامج. القسم العلمياخل د -1
من خالل لجنة متابعة الجودة والمراجعة الداخلية المنبثقة من وحدة الجودة الجودة: وحدة ضمان ن طريق ع -2

تقارير المراجعين الداخليين لبرامج ومقررات  2/21.)مرفق ففي ظل نظام داخلي متكامل إلدارة الجودة بالكلية
 (2112-2111العام الجامعي 

 

مراجعة مصفوفات لبعض البرامج التعليمية وإبداء ي فخبرة وحدة الجودة بجامعة حلوان بكما تمت االستعانة  -
د. إبراهيم الزهيري نائب مدير أ.تقرير المراجعة الذي أعدة  2/21توصيات عامة لجميع المصفوفات )مرفق ف 

 وحدة الجودة بجامعة حلوان(
 

بوحدة الجودة وفي ضوء هذا التقرير نظمت وحدة التدريب بكلية األلسن ورشة عمل مع منسقى األقسام العلمية 
 تقرير عن ورشة العمل( 2/22)مرفق ف  13/5/2113إلجراء التعديال المطلوبة بتاريخ 

 
 
 التي يقوم بها مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس وإدارة المشروعات  يارات المتابعة والمراجعة:ز -

وتعرض  CIQAP).عتماد )التابع للمجلس األعلى للجامعات من خالل مشروع التطوير المستمر والتأهيل لال
 2/23.)مرفق ف تقارير هذه الزيارات في المجالس الحاكمة بالكلية لمناقشتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

  (2113-2112تقارير الدعم الفني خالل العام الجامعي 
 

ق قياسها هناك استفادة كبيرة من تقارير المراجعين حيث تم تعديل صياغة مخرجات التعلم المستهدفة وطر -

 لبرامج الكلية.

 مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية  2/4
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 تقرير بأعداد الطلبة الملتحقين باألقسام المختلفة 2/4/0

 2113/2114 -2112/2113 - 2111/2112عن األعوام الجامعية 

 بالنظر إلى أعداد الطلبة الملتحقين باألقسام المختلفة تبّين اآلتي: -

 أعداد الطلبة الملتحقين بأقسام:هناك زيادة ملحوظة في 

 %337بنسبة  عربيةللغة الاقسم  -1

 %37بنسبة تشيكية اللغة القسم  -2

 %461بنسبة  فارسيةاللغة ال قسم -3

 %1101بنسبة  فريقيةاإلات اللغ قسم -4

                                                                                                            %152 بنسبة ساميةاللغة ال قسم -5

 بينما تناقص أعداد الطالب الملتحقين باألقسام التالية تناقص طفيف وهي : -

 %22بنسبة  نجليزيةسم اللغة اإلق -1

 %25بنسبة  يطاليةقسم اللغة اإل -2

 %30قسم اللغة الروسية بنسبة  -3

 %6قسم اللغة األسبانية بنسبة  -4

 %1.5للغة األلمانية بنسبة قسم ا -5

 %21قسم اللغة الصينية بنسبة  -6

 %32قسم اللغة اليابانية بنسبة  -7

 %22قسم اللغة الكورية بنسبة  -0
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بالنظر إلى نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة خالل السنوات الثالث الماضية  2/4/2

  النحو التالي:لوحظ تطور عدد الطالب الناجحين بكل برنامج دراسي على 

 2100/2102/2102بيان بنسبة النجاح عن األعوام الجامعية                      

العام الجامعي  القســم

2111 

العام الجامعي 

2112 

العام الجامعي 

2113 

 %111 %07،5 %22 اللغة العربية -1

 %21 %71 %61 اللغة العربية لغير الناطقين بها -2

 %02.5 %23 %06.4 اللغة اإلنجليزية -3

 %111 %111 %67.2 اللغة الفرنسية -4

 %25 %23 %22.0 اللغة اإليطالية -5

 %24 %24 %21.3 اللغة األسبانية -6

 %27 %27 %00.0 اللغة األلمانية -7

 %27.7 %03 %74.1 اللغة الروسية -0

 %23 %111 %00.0 اللغة التشيكية -2

العام الجامعي  القســم

2111 

لجامعي العام ا

2112 

العام الجامعي 

2113 

 %02 %23 %02.5 اللغة الصينية -11

 %111 %111 %111 اللغة التركية -11

 %111 %111 %111 اللغة الفارسية -12
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 %21 %71 %111 اللغة العبرية -13

 %26 %111 %03.3 قسم اللغة الكورية -14

 %24 %111 %25.4 قسم اللغة اليابانية -15

 يان السابق اتضح اآلتي:في ضوء الب *

 هناك زيادة ملحوظة في نسبة نجاح األقسام التالية: -1

             عربية شعبة غير الناطقينقسم اللغة ال  -         عربيةقسم اللغة ال -

                                      العبريةقسم اللغة  -            روسيةقسم اللغة ال - لية       قسم اللغة اإليطا -

                                               * بينما سجلت بعض األقسام األخرى تناقص في نسبة النجاح وهي:

 قسم اللغة الصينية -تشيكية           قسم اللغة ال  -       نجليزيةقسم اللغة اإل -

  قسم اللغة اليابانية -قسم اللغة الكورية           -

 

 

 
 

 2100/2102/2102بيان بأعداد الخريجين عن األعوام الجامعية   2/4/2

 2113 2112 2111 القســم

 2 7 12 اللغة العربية -1

 15 14 12 اللغة العربية لغير الناطقين بها -2
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 371 542 472 اللغة اإلنجليزية -3

 4 35 37 اللغة الفرنسية -4

 337 415 516 اللغة اإليطالية -5

 310 411 441 األسبانية اللغة -6

 314 312 302 اللغة األلمانية -7

 123 111 22 اللغة الروسية -0

 35 7 0 اللغة التشيكية -2

 167 212 175 اللغة الصينية -11

 51 7 2 اللغة التركية -11

 3 4 5 اللغة الفارسية -12

 26 5 11 اللغة العبرية -13

 25 27 25 قسم اللغة الكورية -14

 15 23 21 قسم اللغة اليابانية -15

 

 

 في ضوء البيان السابق  تبّين أن هناك زيادة في أعداد الخريجين في األقسام التالية : -

 %12.5بنسبة  قسم اللغة العربية  -1

 %21بنسبة  عربية شعبة غير الناطقينقسم اللغة ال -2

 %2بنسبة  قسم اللغة اإليطالية -3
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 %14.7بنسبة  روسيةقسم اللغة ال -4

 %21بنسبة  عبريةقسم اللغة ال -5

 

 بينما سجلت األقسام التالية تناقصًا في أعداد الخريجين بها : -

 %3.5بنسبة  نجليزيةقسم اللغة اإل -1

 %7بنسبة  تشيكيةقسم اللغة ال -2

 %4بنسبة  صينيةقسم اللغة ال -3

 %4بنسبة  كوريةقسم اللغة ال -4

 %6بنسبة  يابانيةقسم اللغة ال -5

 

نات والمؤشرات السابقة على التأثير اإليجابي للبرنامج الدراسي على تدل البيا 2/4/4 

 :مستوى الطالب وتقدمهم من عام إلى آخر. وينتج ذلك عن عدة عوامل منها

وافر استراتيجية واضحة للتعليم والتعلم بالكلية يطبق من خاللها أساليب وأنماط تعليم مختلفة ساهمت ت -1
 مهنية والعامة للطالب.في ثقل المهارات المعرفية وال

رفع كفاءة العملية التعليمية بالكلية من خالل توفير مصادر التعلم من قاعات درس ومعامل مجهزة  -2
 ومكتبة مزودة بالمراجع والكتب التعليمية والمتخصصة.

رشد ياسات للتعامل مع مشاكل التعليم منها اإلرشاد الطالبي المقدم للطالب وحل مشاكلهم بواسطة المس -3
 األكاديمي  فضال عن إتباع الكلية لسياسة الحوار مع جميع األطراف.

                                                                                                           نقاط القوة:*

                               .”NARS“تتبني الكلية بمرحلة الليسانس المعايير األكاديمية القياسية المرجعية  -
                                         يحقق البرنامج الدراسي لمرحلة الليسانس متطلبات المعايير األكاديمية. -
                                                             يوجد توافق بين المعايير المتبناه مع رسالة المؤسسة. -
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                                                        تم التأكد من توافق البرامج الدراسية مع المعايير المتبناه. -
                           ستفادة من التقرير في التطوير.تم تقييم البرنامج الدراسي بواسطة مقيم خارجي واال -
                             عليا معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. تتبنى الكلية بقطاع الدراسات ال -
خاصة بكلية األلسن تتوافق مع )المعايير ( ARSتم وضع معايير أكاديمية قياسية لقطاع الدراسات العليا ) -

                      االعتماد(.القياسية لبرامج الدراسات العليا الذي أعدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و
تم عرض المعايير على لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة بالجامعة لمراجعتها والتحقق من توافقها مع  -

                                                                                                  معايير الهيئة القومية.
                      ق نظام أعمال السنة الذي يساعد في تقويم العملية التعليمية على نحو مستدام وفّعال.تطبي -
                                                                   .استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة -
                                                 .لمواكبة المستجدات تعديل الخطة الدراسية لقسم اللغة الفرنسية  -
توجيه األقسام من خالل لجان المتابعة الداخلية لمتابعة تفعيل درجة أعمال السنة وتعديل نظم التقويم وفًقا لما  -

ة أعمال السنة قبل جاء في تقارير المراجعة الداخلية واتخذ مجلس الكلية قراًرا بضرورة إعالم الطالب بدرج
محضر مجلس الكلية بتاريخ  2/12)مرفق ف 2113-2112بدء االمتحانات الفصلية للعام الجامعي 

3/11/2112)                                                                                                         
طبيق برامج جديدة  لتتوافق مع خطة الكلية اإلستراتيجية ومع تطوير الالئحة الداخلية لبعض البرامج وت -

                                                                                               متطلبات ضمان الجودة.
                                  وجود توصيف معتمد للبرنامج والمقررات الدراسية وفقًا للمعايير األكاديمية. -
                       مصفوفة البرنامج تظهر تحقق مخرجات التعلم المستهدفة وتتوافق مع مواصفات الخريج. -
                                                                           توافق تصميم البرنامج مع رسالة الكلية. -
                                                    رجات التعلم المستهدفة ألهداف البرامج.مطابقة مصفوفة مخ -
                                          تساعد البرامج الدراسية على تنمية المهارات الذهنية والعامة للطالب. -
ر في تطوير وتحديث البرنامج والمقررات إجراء المراجعات الداخلية والخارجية واالستفادة من التقاري -

                                                                                                               الدراسية.
جهات  -أعضاء هيئة تدريس  -خريجين  -استطالع آراء جميع األطراف المعنية بالعملية التعليمية )طالب  -

                                                                                                              وظيف(.الت
                                                                         وجود آلية معتمدة لتقويم الفاعلية التعليمية. -
                   لبرنامج والمقررات الدراسية واالستفادة منها في التطوير والتحديث.وجود تقارير معتمدة ل -
إحصائيات بنسب النجاح للمقررات الدراسية وقياس نسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة على إجراء  -

 مستوى الخريجين واالستفادة منها في التطوير.

 :*نقاط تحتاج إلي تحسين

                                                                                     المساءلة والمحاسبة. تفعيل آلية -
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    وضع خطة زمنية شاملة بخطوات محددة لمراجعة البرامج والمقررات من خالل لجنة المتابعة الداخلية. -
.                                        ادل الطالبيالتواصل مع الثقافات األجنبية عن طريق برامج التبتكثيف  -
.                                        التركيز على مجاالت ترجمة المصطلحات التجارية واالقتصاديةزيادة  -
                                                                   االهتمام بمعامل الصوتيات والمحادثات.تكثيف  -
.                                                                                االهتمام بالتدريب الصيفي والعملي -
 إدراج برامج الحاسب اآللي على نحو أكثر فاعلية. -

 

******************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  
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 إستراتيجية التعليم والتعلم 2/0

 ستراتيجية للتعليم والتعلمتوافر إ 2/0/0

 :للكلية إستراتيجية للتدريس والتعليم والتقييم موثقة ومعتمدة ومعلنة ترتكزعلى
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 التكامل بين العلوم األساسية والتطبيقية -1

 التأهيل لسوق العمل -2

 التعليم الذاتى والتعاونى -3

 شمولية وسائل تقييم الطالب -4

 (3/1ف  2111إلستراتيجية واعتماد مجلس الكلية مايو )مرفق مذكرة مرفوعة من لجنة الخطة ا

مرفق خطة إستراتيجيات التعليم والتعلم وفقًا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ف )

3/2) 

 (3/3)مرفق موافقة مجلس الكلية على استراتيجيات التعليم والتعلم ف 

 مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم 2/0/2

)مرفق ف  2115/2116تم تغيير الالئحة الدراسية بالئحة جديدة تم العمل بها ابتداء من العام الدراسى  -1

3/4) 

( بتاريخ 1525تم إجراء تعديالت جزئية بالئحة الكلية لمرحلة الليسانس بالقرار الوزارى رقم  -2

 (3/5)مرفق ف  24/5/2111

لية باستبدال جداول خطة الدراسة لقسم اللغة الفرنسية بخطة تم إجراء تعديل فى الالئحة الداخلية للك -3

 ( 3/6)مرفق ف  22/5/2112( بتاريخ 1264دراسة جديدة بالقرار الوزارى رقم )

وضع معايير للورقة االمتحانية تطبيقا للمهارات التعليمية المستهدفة، حتى يتم ضبط االمتحان من حيث  -4

تعلم المستهدفة وتنوع أنماط أسئلته وكفاية المدة الزمنية )مرفق ف شموليته وقدرته على قياس مخرجات ال

3/7) 

الحرص على توافق أنماط التعليم والتعلم مع توجهات السوق بإدخال التعليم االلكتروني وتحويل عدد  -5

(، إعداد برامج متميزة لقسمي اللغة االنجليزية والفرنسية بنظام 3/0من المقررات إلكترونيا )مرفق ف 

 (3/2الساعات المعتمدة )مرفق ف 
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تقوم الكلية بتشجيع الطالب على إقامة أنشطة وذلك من خالل اإلعداد للفعاليات المختلفة فى الكلية  -1

 مثل:

 حفل الخريجين السنوى -

 (3/11المؤتمر العلمى السنوى للكلية والمؤتمرات العلمية لألقسام العلمية )مرفق ف  -

يبية وورش العمل التى يتم من خاللها تدريب وتأهيل الطالب لسوق العمل الندوات والدورات التدر -

 (مشروع ويكيبديا + دورات للتدريب علي الترجمة بالتعاون مع شركة أرابايز  3/11مرفق ف )

 أساليب إستراتيجية التعليم والتعلم 2/0/2

باألساسيات والنظريات والمعارف تعتمد إستراتيجية الكلية على النمط التقليدي للتعلم لتزويد الطالب  -1

بحيث يوفر للطالب أفضل فرص تعلم لتأهيلهم  أسلوب التدريسوالمفاهيم العلمية ويقوم المحاضر بتنويع 

 لسوق العمل.
 

تحتوى إستراتيجية الكلية على أنماط عدة للتعلم غير التقليدي المطبقة فى العديد من المقررات الدراسية  -2

 ر واالتصال وغيرها من مخرجات التعلم المستهدفة.لتنمية مهارات التحاو

 التعلم بالتدريب من خالل المعامل اللغوية -

 (3/12التعلم التعاونى من خالل المشاريع البحثية. )مرفق ف  -

تسعى الكلية إلى تحديث إستراتيجية التعليم والتعلم حيث إنها بصدد إعداد مشروع التعلم االلكترونى  -3

معامل حاسب آلى مجهزة باألدوات واألجهزة الستخدامها للتعلم االلكترونى، تم عقد  0إعداد فقامت الكلية ب

 تقرير وحدة التعليم اإللكتروني( 3/13) مرفق فدورات تدريبية بوحدة التعليم االلكتروني بالكلية.

 

 

لوسائل الداعمة تحرص الكلية على رفع كفاءة العملية التعليمية بها من خالل توفير مصادر التعلم وا -

 والتى تشمل:

 طوابق لكل منهما : 5مبنى بارتفاع  2وجود  -0

                                                                   قاعة درس مجهزة بوحدات إذاعية كاملة. 77
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                         مدرجات تم تجديدها تجديد كامل.  6مدرج مجهزة بوحدات إذاعية وداتاشو منهم  22

 قاعات امتحانات.  3 

 3/14) مرفق ف.معمل للغويات مجهزين بوسائل عرض سمعية وبصرية ومزودة أيضا بأجهزة تكييف 13

                                                                                 قاعدة بيانات عن المعامل اللغوية(

 قاعدة بيانات عن معامل الحاسب اآللي( 3/15) مرفق ف ة باألدوات واألجهزة.معامل حاسب آلى مجهز 0

 .بهدف تحويل مقررات اللغة الثانية الكترونيًا T media Centerإنشاء وحدة للتعلم االلكترونى  -

 جهاز كمبيوتر متصلة بالنت، كل جهاز له نقطة نت خاصة. 23مكتبة الكترونية بها  -

من المرجع التخصصية والمفهرسة على قاعدة بيانات ومخصص للطالب  21111مكتبة مزودة بحوالى -

    .الع ومزودة بإمكانية تصوير الجزء المسموح به من المراجع حسب حقوق الملكية الفكريةطبها قاعة لإل

 مغطاة بشبكة االنترنت الالسلكية. وكذلك قاعة األنشطة الطالبية المناطق المفتوحة بأبنية الكلية -

 

 عة في التعامل مع مشاكل التعليم السياسات المتب 2/2

 مشكالت التعليم  2/2/0

 :الكثافة العددية للطالب

حرصت الكلية على مدار السنوات الماضية على تقليل أعداد الطالب حيث تعمل على مخاطبة الجامعة  -1

 (3/16لرفع طلب الكلية للمجلس األعلى للجامعات )مرفق ف

مجموعات للفرقة الواحدة أثناء الدروس النظرية ومن  3أو  2ى مجموعات تتراوح بين تقسيم الطالب إل -2

 مجموعات للدروس العملية حسب سعة المعامل. 11إلى  16

معامل حاسب آلى  0معمل للغويات وإنشاء  13إلى  11حرصت الكلية على زيادة عدد المعامل من  -3

 للتعلم االلكترونى

سام العلمية مثل قسم اللغات الشرقية اإلسالمية شعبة اللغة التركية بالدراسة أتاحت الفرصة لبعض األق -4

  يوم السبت. 
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 . 2112/2113تشجيع الطالب على االلتحاق باألقسام ضعيفة الكثافة )مثل قسم اللغات اإلفريقية (  -5

 (3/17رفق ف مخاطبة الجامعة الستغالل المساحات الفضاء فى الكلية إلنشاء قاعات درس جديدة )م -6
 

 (3/10موافقة مجلس الكلية على تعديل شروط قبول الطالب بالكلية. )مرفق ف  -7
 

على الرغم من زيادة األعداد المقبولة بالكلية سنويا لكن األقسام العلمية تحرص على وضع جداولها بما  -0

الفرصة لالستغالل األمثل ستذكار ولممارسة النشاط وفى الوقت نفسه يتيح أجازة أسبوعية لإل للطالب يتيح

 لحجرات الدراسة بين األقسام المختلفة.

 ضعف الموارد

تعمل الكلية على زيادة مواردها الذاتية من خالل وحدة ذات الطابع الخاص هى "وحدة رفاعة للبحوث  -1

 .وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة"

غة الفرنسية واإلنجليزية بنظام الساعات استحداث برامج متميزة جديدة بمصروفات )برنامج قسم الل -2

 (3/12)مرفق الالئحة المالية للبرامج الجديدة ف  .المعتمدة
 

تم تغيير الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لالستفادة من برامج الساعات المعتمدة  -3

 (3/21)مرفق ف  .بمصروفات والعمل على زيادة األعداد بها من الطلبة المصريين والوافدين
 

إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية لتمويل بعض البحوث والمؤتمرات وورش التدريب وسفر  -4

الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل عدد من اتفاقيات التعاون مع جامعات أجنبية وبروتوكوالت 

  (Tempus Erasmus mu ndus) .التعاون مع مؤسسات دولية
 

من مشاريع التطوير التى تطرحها إدارة المشروعات بالمجلس األعلى للجامعات فقد حصلت االستفادة  -5

 الكلية على:

 2117حتى أكتوبر  2116نوفمبر  QUAPمشروع   -1

  2112حتى أكتوبر  2111نوفمبر  CEQAPمشروع  -2

 ترى الكلية أن مصادر التمويل المستقبلية يمكن أن تتحقق عن طريق: -6

مة اإلعالمية : تسويق هذا المركز على مستوى شركات إنتاج اإلعالم والبرامج مركز األلسن للترج -

اإلعالمية واألفالم الوثائقية حيث أنه المركز الوحيد على المستوى الجامعى فى الشرق األوسط الذى يترجم 

 من وإلى ست عشرة لغة أجنبية .
 

                        ألمم المتحدة فى مجاالت الترجمة التحريريةتفعيل وحدة التدريب لتشمل الراغبين فى التقدم المتحانات ا -
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والتتبعية والمنظورة والفورية حيث أننا الكلية الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية التى 

أبرمت اتفاقية مع األمم المتحدة لتأهيل كوادر من المدربين القادرين على تدريب الراغبين فى التقدم 

 حانات األمم المتحدة.المت
 

تستطيع من خاللها تطبيق  video conferenceة عالتعاون مع مؤسسة األدب عبر الحدود إلنشاء قا -

 نظام التعليم عن بعد ومنح دبلومات فى تعليم اللغة لغير الناطقين بها.
 

 -لغات السالفية )روسى إنشاء برامج جديدة متميزة فى اللغات النادرة والتى تمثل نقاط قوة للكلية مثل ال -

 فارسى( المطلوبة حاليا فى سوق العمل. -تشيكى( واللغات الشرقية اإلسالمية )تركى 
 

إنشاء مركز للترجمة بالتعاون مع جامعة عين شمس على غرار المركز القومى للترجمة لترجمة أمهات  -

 محلية والعربية والعالمية.الكتب والوثائق التاريخية لالشتراك بها فى مسابقات جوائز الترجمة ال
 

تنظيم واستضافة المؤتمرات التى تنظمها المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية بقاعة المؤتمرات  -

 بالكلية المجهزة بأحدث التقنيات الترجمة الفورية. 

 نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس

خصصين والهيئة المعاونة التى تفى باحتياجات الكلية يوجد بالكلية كوادر بشرية من األساتذة األكفاء المت -

( 521في الكثير من األقسام. فيبلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واألساتذة المتفرغين )

 عضوا.

متفرغين فى األدوار القيادية وعضوية المجالس واللجان الاالستعانة باألساتذة المتفرغين وغير  -

 س مقررات الدراسات العليا والدعم األكاديمي. المتخصصة وتدري

انتداب أعضاء هيئة التدريس من كليات جامعة عين شمس لتدريس بعض المقررات الداعمة للبرنامج  -

 (3/21)مرفق ف  وقسم اللغات السامية. - الدراسى . لقسم اللغات الشرقية

بعد اإلعالن عن حاجة القسم لتعيين مدرس في قسم اللغات اإلفريقية، تم تعيين مدرس لغة مصرية قديمة  -

 لغة هوسا وسواحيلي لعدم وجود متخصصين في هذه اللغات.
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قسم اللغات  -(2قسم اللغة األلمانية ) -(1قسم اللغة اإلسبانية ) :االستعانة بخبراء أجانب في بعض األقسام  -

قسم  -(5قسم اللغة اليابانية ) -(1نية )قسم اللغة الصي -(4قسم اللغات السلوفاكية ) -(2الشرقية اإلسالمية )

 ( 3/22)مرفق ف  (.2قسم اللغات اإلفريقية ) -(13اللغة الكورية )

للكلية خطة خمسية لطلب تعيين المعيدين الجدد وتخاطب بها الجامعة وذلك طبقًا الحتياجاتها حيث تم  -

 ( 3/23معيدًا خالل العام الدراسي السابق . )مرفق ف  (33تعيين )

 دروس الخصوصيةال

 وضعت الكلية آلية لتفادى الدروس الخصوصية تتمثل في اآلتي : 

تهيئة مناا مناسب للطالب لحضور المحاضرات وتجهيز المدرجات بأنظمة الصوت وشاشات العرض  -

                 .                                                                 الحديثة والداتا شو والتهوية الجيدة

       .سعة المعاملل وفقًاتقسيم الطالب إلى مجموعات للقضاء على الكثافة داخل المدرجات. وقاعات الدرس  -

                                                                                     تفعيل نظام الساعات المكتبية. -

للطالب ذوى االحتياجات الخاصة ومجانا لغير   %51ة مع إتاحتها بنسبة خصم عقد دورات للغة والترجم -

                                                                                                              القادرين.

ا ثبت تورط أحددهم باألدلة تحويل أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق القانونى على مستوى الجامعة إذ -

                                                                        (24/ 3)مرفق ف  الدامغة في هذا األمر .

                      ( 25/ 3. )مرفق ف  تفعيل نظام الدعم األكاديمي للطالب ووضع آلية لتلقى الشكاوى -

  (3/26) مرفق ف .بجودة األداء عةوبدل الجام %211ربط   -

                                                                                                     الكتاب الجامعى 

                                                    حرص كلية األلسن على تطبيق معايير الجامعة للكتاب الجامعي .ت -
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تم إبرام عقود مع بعض المكتبات الخاصة لخفض سعر الكتب الدراسية األجنبية وبيعها للطالب من خالل  -

منفذ البيع التابع لوحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة ، وذلك بعد مناقشته في مجلس 

                                                 ( 3/72)مرفق ف  إدارة الوحدة ورفع مذكرة لرئيس الجامعة. 

تعريف الطالب بالمراجع األصلية من خالل توصيف المقرر وتوفيرها بمكتبة الكلية للرجوع إليها  -

                                 واالستفادة منها وإتاحة تصوير الجزء المسموح به حسب حقوق الملكية الفكرية.

       عاون مع المراكز الثقافية األجنبية لتسهيل اطالع الطالب على المراجع العلمية.إبرام بروتوكوالت ت -

                                                                    قبول هدايا عينية من كتب ومؤلفات بالمكتبة. -

 على حده.  تخصيص ميزانية سنوية لشراء الكتب  والمراجع العلمية لكل قسم علمي -

 ضعف حضور الطالب

من دخول االمتحانات النهائية  ٪25اتخذ مجلس الكلية قرارًا بحرمان الطالب الذين تتعدى نسبة غيابهم  -

                                                                                                 حسب نص الالئحة. 

من المجموع الكلى للمقررات التى يتم فيها االمتحان  %21الئحة الكلية وتخصيص إجراء تعديل جزئى ب -

تحريرى )بحوث / سيمنار / مناقشات( حتى يحرص الطالب على الحضور ومتابعة المحاضرات. )مرفق 

                                                                                                            (3/20ف 

 وقد كان لذلك مردود إيجابي فى زيادة نسب حضور المحاضرات. -

                                                       برامج التدريب الميدانى للطالب 2/2

 برامج التدريب الميدانى 2/2/0

باإلسراع  4/1/2112ارا بتاريخ بعد االطالع على تقارير المراجعين الخارجيين، اتخذ مجلس الكلية قر -

على  25/11/2112في إدراج نظام التدريب الميداني بالئحة الكلية. وقد وافق مجلس الجامعة بتاريخ 
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)مرفق  .2113/2114إدراجه بعد استكمال إجراءات إدراجه بالالئحة ليتم تطبيقه بدء من العام الجامعي 

                      ( 22/ 3اإلشراف والمتابعة والتقييم   ف توصيف برنامج التدريب الميدانى للطالب + الية 

أبرمت الكلية العديد من بروتوكوالت التعاون مع وكاالت األنباء ومؤسسات النشر والترجمة لتفعيل  -

                                                                     (31/ 3)مرفق ف  التدريب.

 متطلبًا للتخرج.ب الميداني يعد التدري -

 تقييم الطالب  2/4

 أساليب تقييم الطالب  2/4/0

أوضح توصيف المقررات تفعيل األقسام العلمية للتعديالت الجزئية بالئحة الكلية لمرحلة الليسانس بالقرار  -

من مجموع الكلى للدرجات  %21والخاص بتخصيص نسبة  24/5/2111بتاريخ  1525الوزارى رقم 

سيمنارات  -ررات التى يجرى فيها اإلمتحان تحريرى توزع على مدار الفصل الدراسى على )مناقشات المق

 بحوث( وذلك على طالب الفرقة األولى والثانية. -
 

                                توجد آليات للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة من خالل: 

                             ( 3/31الثالثية التى يرأسها رئيس القسم للورقة األمتحانية )مرفق ف تقييم اللجنة  -

                                                 (3/32تقرير المراجع الخارجى للورقة االمتحانية )مرفق ف  -

(  وتحليل النتائج 4/33ق ف الطالب أنفسهم عن طريق استبيان رضا الطالب عن االمتحان )مرف -

 وعرض التقارير على مجالس األقسام التخاذ اإلجراءات التصحيحية.

                                                   نظام الكنترول وآليات االجراءات المتخذة فى إدارة االمتحانات 

فى صورته تعرض مقترح الجدول قبل  لال تنفرد إدارة الكلية بوضع جدول االمتحانات وفقا لما تراه ب -

ويتم تلقى أية اقتراحات من األساتذة أو الطالب ، ثم يتم  (يوم 45)بشهر ونصف  قبل بدء اإلمتحانات األولية
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يوم( على األقل ويتم إعالنه  21أسابيع ) 3بصورته النهائية قبل بدء االمتحانات بـ  ويعلنتعديل الجدول 

 على موقع الكلية اإللكترونى.عالنات بالكلية وبلوحات اإل

يتم تحديد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسى األول والثانى طبقا للمواعيد التى يحددها المجلس األعلى  -

 (3/34للجامعات مع بداية العام الدراسى . )مرفق ف

عليم والطالب يتم تشكيل لجان التصحيح من قبل مجالس األقسام العلمية وتعتمد من وكيل الكلية لشئون الت -

 (35/ 3بعد مراجعتها مع الخطط الدراسية ثم تعتمد من عميد الكلية )مرفق ف 

يقوم عميد الكلية بتشكيل لجان الكنتروالت مكونة من رئيس كنترول لكل فرقة من الفرق األربعة وعدد  -

من تشكيل من أعضاء هيئة التدريس فى جميع األقسام وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة "مرفق صورة 

( ويقوم عميد الكلية أيضا مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتشكيل لجنة من اإلداريين 3/36الكنترول 

من إدارة شئون التعليم والطالب يعاونهم عدد من اإلداريين من إدارات مختلفة فى الكلية إلنجاز إجراءات 

أرقام جلوس الطالب، إعداد قوائم المالحظين ، الخ  ( ، إعداد11إدارة االمتحانات إبتداء من إعداد كشوف )

 (3/37... )مرفق تشكيل لجنة إدارة االمتحانات 

يتم إعالن النتائج بعد االنتهاء من أعمال الكنترول وتطبيق قواعد الرأفة والرفع التى يقرها مجلس الجامعة  -

عتمادها من مجلس الكلية )مرفق وبعد عرض ومناقشة نسب نجاح المقررات على لجنة الممتحنين تمهيدا ال

 (3/32، ف 3/30ف 

                                       :اآلليات المتبعة على مستوى أقسام الكلية للتأكد من عدالة تقويم الطالب

                                     (3/41)مرفق ف  .يتم توزيع الدرجات على ورقة األسئلة وتعلن للطالب -

                                        .تصحيح أوراق االمتحانات دون تجهيز "نظام كراسة مجهولة الهوية" -
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.                             %21عدم إنفراد األساتذة بالتدريس أو التصحيح إال فى حاالت قليلة تصل إلى  -

 التمييز أو التحديد المسبق.يتم توزيع لجان الشفهي فى االمتحانات بطريقة تضمن عدم  -

                                                      :اآلليات المتبعة على مستوى المؤسسة لتوثيق نتائج االمتحانات

                                                                                                    .سجالت النتائج -

                                                                          .من خالل مجلس الكلية ولجان الممتحنين -

 .أوراق الطالب )مخازن مركزية لحفظ األوراق( -

                                                     :اآلليات التى تطبقها المؤسسة إلعالم الطالب بنتائج التقويم

                                                             .إعالن نتائج االمتحانات فى نهاية كل فصل دراسى -

   من خالل الهاتف ثم موقع الكلية اإللكتروني، ثم تعليق كشوف النتائج بالكلية باألماكن المخصصة لذلك. -

/ 3ن فى الماد التى يقوم بتدريسها األساتذة المنتدبين )مرفق ف تستخدم المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيي -

41)                                                                                                                   

                          ( 3/42يتم تحليل تقييم على المستويات المختلفة للفرق الدراسية والمقررات )مرفق ف  -

مرفق راجع  يتم اتخاذ قرارات وإجراءات فى ضوء تصحيح النتائج مثل تغير الئحة قسم اللغة الفرنسية ) -

 (  6/ 3ف 

                                                 :النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات

لم الطالب عن طريق تقديم تظلم للتأكد من إعادة رصد الدرجات والتحقق من تصحيح جميع تفعيل آلية تظ -

                                                      (43/ 3األسئلة وإعالم الطالب بنتائج التظلمات )مرفق ف 

                                  تظهر نتائج التظلمات فى خالل خمسة عشر يومًا من إغالق باب التظلمات. -

 تصحيح النتائج إن وجدت أخطاء فى الرصد. -

 اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم  2/5
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                                                                                                                                      المكتبة  2/5/0

بمبني "ب" الدور الخامس، وهناك مكتبة رفيق (  2م 1306.10تم إنشاء المكتبة على مساحة دور كامل ) -

                                                    (2م 41الدرب لذوي االحتياجات الخاصة بالدور األرضي ) 

الحديث والمراجع والرسائل العلمية تضم المكتبة عددا كبيرا من الكتب القيمة من التراث القديم و -

                                                                                                             والدوريات العلمية.

                                                                                  22233عدد الكتب العربية  -1

                                                                                 64753عدد الكتب األجنبية  -2

                                                                       35066عدد الكتب المهداة إلي الكلية  -3

                                                             عددًا. 1161ورية بإجمالي عدد د 37عدد الدوريات العلمية  -4

                                                             رسالة. 1120عدد رسائل الماجستير والدكتوراه  -5

ة المكتبات التابع للمجلس األعلى تم اشتراك المكتبة فى مشروع الفهرس اإللكترونى ضمن مشروع ميكن -

                                                                                                            للجامعات.

تخصص الجامعة ميزانية سنوية لتزويد المكتبة بالعديد من الكتب والمراجع العلمية الحديثة لكل قسم على  -

                                                                                                                  .حده

                       .تزود المكتبة دوريًا بجميع الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه التى يتم مناقشتها وإجازتها -

كتبة لمساعدة الطالب والباحثين من داخل وخارج الكلية الستخدام جارى استكمال العمل فى ميكنة الم -

                                                                                                        المكتبة الرقمية.

                                                   ulc.edu.egwww.e تم إنشاء موقع اإللكتروني للمكتبة -

                                                                                تركيب شبكة كاميرات مراقبة. تم -

 تركيب أبواب حديدية. تم -

 أقسام المكتبة 

http://www.eulc.edu.eg/
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 .نقطة نت 11جهاز كمبيوتر،  11غة، مكيفة، بها ل 16قاعة كبيرة للكتب األجنبية تشمل كتب ل -1

  .نقطة نت 2جهاز كمبيوتر،   2قاعة كبيرة للكتب العربية، مكيفة، بها  -2

 .قاعة الرسائل العلمية مكيفة -3

 نقطة نت. 22جهاز حاسب متصل بشبكة االنترنت،  22مكتبة رقمية، مكيفة، تحتوي علي  -4

 .طباعة برايل ( -جهاز كمبيوتر  6ات الخاصة )مكتبة رفيق الدرب لذوي االحتياج -5

 .حجرة مدير المكتبة مكيفة بها جهاز كمبيوتر متصل بالنت -6

 .مخزن كبير مقسم إلي أجزاء لكل قسم جزء -7

 .جهاز 33عدد أجهزة التكييف بالمكتبة العربي واألجنبي  -0

 . 3عدد الطابعات  -2

 .جهاز 13عدد أجهزة الحاسب  -11

 ." دورة مياه للرجال والسيدات ومصلي2لمكتبة عدد "يوجد با -11

 تتبع مشروع التصوير الخاص للطالب مع توفر ماكينة تصوير واحد -ماكينات تصوير  5عدد  -12

 .خاصة بإدارة المكتبة

")تشمل طالب الليسانس 5616" 2112متوسط عدد المتردين علي المكتبة خالل شهر أكتوبر  -13

 يئة المعاونة واألساتذة(.والدراسات العليا واله

 نظام االستعارة 

بالنسبة لطالب مرحلة الليسانس يحق للطالب استعارة كتاب واحد لمدة أسبوع بشرط أن يكون للكتاب  -1

 .أكثر من نسخة بالمكتبة

 .بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس يحق لهم االستعارة بحق أقصي ستة كتب -2

 .الستعارة ويحق لهم اإلطالع علي المراجع داخل المكتبة فقطال يحق لطالب الدراسات العليا ا -3

 .إرشادات االستعارة معلنة داخل المكتبة وعلي كروت االستعارة -4

 .ال يوجد استعارة أو تصوير للرسائل العلمية ولكن اإلطالع داخل المكتبة فقط -5
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 نظام التصوير

ون صفحة وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية، يحق للطالب التصوير من الكتب والمراجع بحد أقصي عشر -

 " قروش.11ر ورقة التصوير بقيمة "وقد حددت لجنة المكتبات سع

 الكتب المستهلكة

 يتم عمل قائمة بالكتب المستهلكة ويتم حذفها من الدفاتر وتكهينها داخل مخزن الكلية. -

 صيانة األجهزة بالمكتبة

 .ات بصورة دوريةتتم صيانة أجهزة التكييف والحاسب -1

 .الدفاع المدني غير فعال )عدا المكتبة االلكترونية( -2

 .ال يتم صيانة الكتب من الحشرات ال توجد  -3

 .ال يتم متابعة صيانة نظم اإلضاءة -4

 مواعيد العمل

 مساءا 1:31مساءا، عدا الخميس حتى الساعة 5صباحا حتى  2مكتبة االستعارة : كل يوم من الساعة  -

 مساءا 1:31صباحا حتى  2كتبة الرقمية : كل يوم من الساعة الم -

 مساءا 1:31صباحا حتى  2مكتبة رفيق الدرب : كل يوم من الساعة  -

 )يومى الجمعة والسبت أجازة(

 العاملون بالمكتبة

 مدير للمكتبة -1

 " أمين مكتبة للغات بعضهم خريج أقسام لغات )يشمل المكتبة الرقمية (11عدد " -2

 " أمين مكتبة للعربي تخصص وثائق مكتبات2دد "ع -3

 " أمين مكتبة رفيق الدرب2عدد " -4

 " مراقب مكتبة الرسائل1عدد " -5

 " مراقب قاعة1عدد " -6
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 " سكرتارية2عدد " -7

 " فني للتصوير1عدد " -0

  " عامل2عدد " -2

                                                                          قاعات الدراسة والمعامل  2/5/2

                                                 مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسية. -

                                                            تعمل الكلية  أثناء وضع جداولها الدراسية على التالي:

    .اة تقليل الكثافة العددية للطالب أثناء اليوم الدراسىمراع -

 مجموعات فى المحاضرات. 4-2تقسيم  الفرق الدراسية إلى  -

     تستغل المساحة الفعلية للكلية عن طريق التوسع الرأسي حتى تتناسب مع أعداد الطالب المقيدين بها.  -

                                                                             قاعة درس. 77 -مدرج   22للكلية  -

ومن المتوقع زيادة المساحة مع انخفاض أعداد المقبولين عامًا تلو اآلخر بعد حصول الكلية على االعتماد  -

                                                                                                            المؤسسي.

جميع مدرجات الكلية مالئمة من حيث اإلضاءة الطبيعية أو الكهربائية وكذلك التهوية إذ يساعد االرتفاع  -

على ذلك مع وجود نوافذ عديدة ومراوح سقف وحائط وكذلك جميع المعامل مجهزة بأجهزة تكييف مع 

                                                                                     توافر المساحة الكافية لحركة الطالب. 

                                ويتم تغيير نظام فتح األبواب فى المدرجات إلى الخارج لتتوافق مع متطلبات الهيئة. -

 22ثل فى توافر عدد جميع المدرجات مزودة بوسائل اإليضاح المختلفة والوسائل السمعية والبصرية تتم -

 .( وشاشات للعرضData Showجهاز عرض )

 رضا الطالب  2/1

                                                                             قياس وتقييم رضا الطالب  2/1/0

                                               ( 3/44)مرفق ف  :يتم قياس رضا الطالب فى مجاالت عدة تشمل -
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                                                                                     .تقييم المقررات والمحاضرات

                                                                                          .أداء عضو هيئة التدريس

 .الداعمة للتعليم والتعلم )القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والمراجع(التسهيالت 

تقوم الكلية بتحليل نتائج االستبيانات للوقوف على النقاط التى تحتاج لمزيد من التحسين ثم لتنفيذ وتحقيق  - 

 .(3/45هذه النقاط بعد عرضها ومناقشتها بمجلس الكلية )مرفق ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة:* 

                                                        توافر إستراتيجية للتدريس والتعليم والتقويم معتمدة ومعلنة. -

االستفادة من نتائج االستقصاء للفئات المعنية المختلفة ونتائج االمتحانات في تطوير إستراتيجية  -
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                                                                                                     التدريس والتعليم والتقييم بالكلية.

تطبق الكلية أنماط غير تقليدية للتعلم من خالل المقررات الدراسية المختلفة تتالءم مع مخرجات التعلم  -

                                                                                                                    المستهدفة.

                             . توفر الكلية مصادر للتعلم ووسائل داعمة لها تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة -

                                                       . تسعى الكلية في خفض أعداد المقبولين من الطالب سنويًا -

توافر المناا التعليمي المتميز من حيث البنية التحتية ووسائل التهوية واإلضاءة والمكتبة والوسائط  -

   التعليمية .                                                                                                                  

الب الذى يوزع سنويًا على طالب الفرقة األولى وتطويره سنويًا وشموله على جميع توافر دليل الط -

                                                                                               .المعلومات الالزمة للطالب

                                                         زيادة موارد الكلية الذاتية للصرف على العملية التعليمية. -

وجود كوادر بشرية من هيئة التدريس المتخصصين والمتميزين الحاصلين على اعتماد دولي  -

 كمترجمين دوليين وكوادر من الهيئة المعاونة تفى باحتياجات الكلية.                                                           

التصدي للدروس الخصوصية باتخاذ إجراءات حازمة مع من يثبت عليه ذلك.                                  -

                   تسجيل مؤلفات أعضاء هيئة التدريس بالكلية بأرقام إيداع ورقم دولى بدار الكتب المصرية. -

                                                               توثيق واعتماد معايير الورقة االمتحانية وتفعيلها.    -

اعتماد معايير لتقويم الطالب في االمتحانات الشفهية للتأكد من عدالة التقويم.                                  -

لجميع  ميكنة إلكترونية للكنتروالت وربطها بإدارة شئون الطالب لضمان دقة وسرعة إصدار النتائج -

                                                                                                 . الفرق الدراسية

                                                                             . استخدام الكلية لنظام المراجع الخارجى -

سب النجاح للمقررات الدراسية والفرق الدراسية المختلفة وكذلك للمجموع توافر إحصائيات بن -

                                                                                    التراكمى ومناقشة النتائج في المجالس المختصة.

                                                .وجود نظام متبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات -
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                                              توافر مكتبة مجهزة للكلية تساهم في العملية التعليمية للطالب. -

                                                تصميم استبيان للمكتبة والمعامل لقياس رضا المستفيدين. تم -

                                          االستغالل األمثل لقاعات الدرس والمعامل لتفى بمتطلبات التعليم والتعلم. -

قياس رضا الطالب في مجاالت مختلفة مثل المقررات والمحاضرات و أداء عضو هيئة التدريس  -

                                                                                               .والتسهيالت الداعمة للتعليم

 :* نقاط تحتاج إلى تحسين 
 

التأكيد على ضمان استمرار خفض أعداد الطالب.                                                                  -

                                                            مكتبة.سد العجز في الفنيين المؤهلين بالمعامل و العاملين ال -

                                                                      إبرام عقود لصيانة األجهزة والمصاعد بالكلية. -

                            عامل.استبيانات رضا المستفيدين من خدمات اإلدارات المختلفة بالكلية والمكتبة والم -

                                                                                      وضع آليات التظلم بدليل الطالب. -

                                                                  خطة معتمدة لإلنفاق على العملية التعليمية.وضع  -

                                                         وضع آلية لتفادى والتصدى للدروس الخصوصية واتخاذ إجراءات حازمة مع القائمين بها.                        -

عمل إحصائية سنوية بأعداد المترددين على المكتبة وقياس نسبة الطالب وأعضاء هيئة التدريس  -

 .لمستفيدين من الخارج والمتوسط يوميًاوا

****************** 

 

 

 

(4)  
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 أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة  كفاية  4/0

 أعضاء هيئة التدريس 4/0/0
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عضًوا  226الكلية  فيبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين  2113-2112العام الجامعي  في -

، (4/2مرفق فأعداد درجاتهم الوظيفية:  )،(4/1دريس: مرفق فأعضاء هيئة الت تخصصات ودرجات)

هيئة تدريس  وعض 22( باإلضافة إلى 4/5مرفق فالسير الذاتية: ( ،)4/4مرفق فقاعدة البيانات: )

 .347(، فيكون إجمالي القائمين بالتدريس 4/6محاضًرا أجنبًيا )الخطط الدراسية. مرفق ف 22منتدبين و 

 :2113-2112 الجامعيالعام  فياألقسام  في( يوضح توزيع القائمين بالتدريس 1 )رقم التاليو الجدول 

 منتدب أجنبيمحاضر  عضو هيئة التدريس القسم

 _ _ 53 عربي

 _ _ 46 إنجليزي

 _ _ 30 فرنسي

 _ 2 25 إيطالي

 _ 3 24 أسباني

 _ 1 31 ألماني

 _ 1 21 (روسي) سالفي

 _ 1 5 (تشيكي) سالفي

 _ _ 20 صيني

 2 _ 4 لغات أفريقية

 7 2 0 (تركيلغات شرقية إسالمية )
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 11 _ 5 (فارسي) لغات شرقية إسالمية

 2 _ 0 لغات سامية

 _ 6 _ ياباني

 _ 13 _ كوري

 22 22 226 اإلجمالي

 ل قسم.هيئة التدريس و المحاضرين األجانب و المنتدبين في كأعداد أعضاء يعرض  0 الجدول -

عاد للزيادة بعد انخفاضه في العام الماضي وهو ما يدل على و يتبين من الجدول السابق أن االنتداب  -

أن هناك أقساًما ليس بها نالحظ عن العام الماضي. كما  سرعة تفاعل الكلية مع احتياجات التدريس

توزيع الدرجات الوظيفية  4/3ويوضح المرفق فال حاجة الستقدامهم.  محاضرون أجانب وال منتدبون إًذ

المختلفة ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل على مستوى الكلية من واقع كشوف هيئة التدريس 

 ومعاونيهم.

 .4/4عضًوا في أجازات بيانهم في المرفق ف 61باإلضافة إلى ذلك فهناك  و -

: 1ة مع المعدالت المرجعية وهي وتسعى الكلية ألن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب متفق -

)وفًقا لدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  51

(. فعلى سبيل المثال تضع الكلية قيوًدا على التحويل من ألسن المنيا دون إغالق الباب 72واالعتماد: ص 

. كما أن قواعد التنسيق (4/7شروط التشعيب: مرفق ف) ويل منهابالكامل أمام الطلبة الراغبين في التح

وضوابط لتخفيف الضغط عن األقسام التي عليها إقبال شديد مثل أقسام اللغة  ًاطالداخلي تضع شرو

 اإلنجليزية واأللمانية.

ح لنا من ومع هذا تتفاوت نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس بشكل كبير بين أقسام الكلية و هذا يتض -

 .2الجدول رقم  

نسبة الطلبة إلى 
 األساتذة

طلبة الليسانس والدراسات 
 العليا

القائمون 
 بالتدريس

 القسم
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نسبة الطلبة إلى 
 األساتذة

طلبة الليسانس والدراسات 
 العليا

القائمون 
 بالتدريس

 القسم

 عربى 53 165 3.1

 إنجليزى 46 1261 42.6

 فرنسى 30 120 5.2

 إيطالى 27 1475 54.6

 أسبانى 27 1372 51.0

 ألمانى 32 1422 46.6

 سالفى )روسى( 22 074 32.7

 سالفى )تشيكى( 6 115 17.5

 صينى 20 222 33.2

 لغات أفريقية 6 5 1.0

 لغات شرقية إسالمية )تركي( 17 750 44.6

 لغات شرقية إسالمية )فارسي( 16 23 1.4

 لغات سامية 11 145 14.5

 يابانى 6 72 13.2

 كورى 13 121 2.3

 اإلجمالي 247 2710 28

أقسام الكلية المختلفة من أعضاء  فيالعالقة بين عدد الطلبة وعدد القائمين بالتدريس  العمود األخير فيه حيوض 2الجدول 
 .2102/  2100 الجامعيالعام  فيهيئة التدريس والمنتدبين والمحاضرين األجانب 

 فييرغب  الذي يختار القسم لكيتاحة الفرصة للطالب إل يرجعتوزيع الطلبة على األقسام  هذا التفاوت في -

محاولة لتوزيع  في الداخليومع وجود شروط للقبول بكل قسم تطبق من خالل نظام التنسيق ؛ الدراسة به

األقسام فهناك أقسام عليها إقبال أكبر من الطلبة ولكن من المالحظ زيادة اإلقبال هذا العام على العبء بين 

 عن باقي األقسام.   قسم اللغات اإلسالمية مما أدى  إلى رفع العبء جزئيا

مع العلم طلبة َيدرسون فيه لغة أولى،  هذا العام وألول مرة منذ سنواتقسم اللغات األفريقية قد التحق بو -

لتنشيط اإلقبال عليه يقرر مجلس الكلية في كل عام أن الطالب الذي يختار اللغة اإلفريقية لغة ثانية  أنه

ق درجة عن الحد األدنى المقرر للقبول )راجع شروط التشعيب: يستطيع أن يلتحق بالقسم الذي يريده بفار

 .(4/7مرفق ف

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في أفرع اللغة المختلفة )يعتمد هذا التصنيف على التخصص فى 

 : درجة الدكتوراة(
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 %54األدب  -1
 %41اللغة  -2
 %5الترجمة  -3

 غالب بين أعضاء هيئة التدريس )العاملين(.التخصص ال ما زال أن األدب من هذا بين تيو

تخصص الترجمة منذ فترة بتشجيع أعضاء الهيئة المعاونة على  فيالكلية تحاول احتواء النقص  و -

(  2112-11-2بتاريخ  1726وقد سعت الكلية منذ فترة طويلة )طبقا للقرار الوزاري رقم  التخصص فيها.

الباحثين لمرحلة الدراسات العليا درجتي الماجستير والدكتوراه  إلى تفعيل إضافة تخصص الترجمة عند منح

( من الالئحة الداخلية بكلية األلسن حتى كللت جهودها بالنجاح، و اعتمد السيد األستاذ 26إلى نص المادة )

 2111-12-21قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته في  2111-1-2الدكتور/ رئيس الجامعة في 

بالموافقة على إضافة تخصص دكتوراه   2111  -11-31على توصية اللجنة الدائمة بجلستها في  الموافقة

يعرض أعداد المتخصصين في  4/25الترجمة إلى نص المادة المذكورة لالئحة الكلية الداخلية )مرفق ف 

فى تمنح دكتوراة الترجمة بعد تفعيل القرار(. وبهذا تصبح الكلية الرائدة االولى فى الشرق االوسط التى 

 دراسات الترجمة.

هذا، وقد تم تقديم طلب لمجلس الجامعة لمخاطبة لجنة قطاع االداب الضافة هذا التخصص الى اللجان 

 (.4/26العلمية )مرفق ف 

وتستعين األقسام المختلفة فى تدريس الترجمة إما بمتخصصى الترجمة الحاصلين على الدكتوراه فى هذا  -

الدكتوراه فى األدب أو اللغويات( و كذلك ثم ُمنحوا ن حصلوا على ماجستير الترجمة )الذيلزمالء باوأالعلم 

الخبرة العملية في مجالي الترجمة التحريرية الزمالء الذين يعملون فى مجال الترجمة كمحترفين ولديهم 

 .والفورية في دور النشر والمؤتمرات

هم من   تدريس الحاصلين على الدكتوراة في اللغة واألدبا من أعضاء هيئة الأن عدًدوتجدر اإلشارة إلى  -

ن الكشوف الرسمية لشئون هيئة ومع هذا فإالحاصلين أيضا على دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية 

                        ال تظهر هذا التنوع المحمود. -التي تَعد بناء على تخصص الدكتوراة  - التدريس

و اللغة و ذلك لتكوين كوادر فى هذين التخصصين و ذلك لقلة عدد  دراسات الترجمة  كما تشجع األقسام -

قسم  مثاًلفاألساتذة فيهما بالمقارنة بتخصص األدب و بالطبع هذه عملية مستمرة ال تنتهى فى عام واحد. 

 أن اللغة اإلسبانية الذي يعاني من نقص في تخصص اللغويات قد طبق على مدار خمس سنوات مبدأ

لذا فهنالك اآلن عدد كبير من المدرسين  . يتخصص كافة معيديه ومدرسيه المساعدين في اللغويات
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بداية بيان بأعداد  4/27مرفق ف )علمية في تخصص لغوي.  المساعدين والمعيدين الذين يعدون أطروحات

هيئة التدريس الخمسية الحالية لتعيين أعضاء  كما طلب القسم في الخطة، ن(وحتى اآل 0200-0202من 

األعوام المقبلة نظًرا إلى تقلص عدد أعضاء الهيئة المعاونة بسبب عزوف  زيادة أعداد المعيدين المعينين في

مواصلة الدراسة واستقالة الكثير منهم لكثرة األعباء وقلة الدخل؛ وذلك كي يتسنى تطبيق أية  البعض عن

 خطة مستقبلية وتغطية التخصصات المطلوبة.

حرص الكلية على مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يدرسها في و يتضح  -

فقط من إجمالي ساعات التدريس في  %1انخفاض نسبة تدريس مواد خارج التخصص هذا العام بنسبة 

العام الماضي. أما على مستوى الدراسات العليا فنجد أن تشكيل لجان  %4بعض األقسام بعد أن كانت 

 (.4/23ناقشة يتوافق دائما مع التخصص )نماذج لتشكيل لجان في المرفق فالم

 :خطة وآليات التعامل مع العجز أو الفائض في التخصصات

اعتمد مجلس الكلية هذا العام خطة التعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -

 (.4/0المعاونة )المرفق ف 

 اونةأعضاء الهيئة المع 4/0/2

 4/2في أجازات موزعة في المرفق ف 55منهم  022يصل عدد أعضاء الهيئة المعاونة إلى  -

تتفق النسبة اإلجمالية ألعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب مع احتياجات الخطة التعليمية التي يتحمل أعضاء 

 هيئة التدريس العبء األكبر فيها في معظم األقسام.

 القسم الهيئة المعاونة طلبة الليسانس يننسبة الطالب إلى المعاون

 عربى 12 165 0.7

 إنجليزى 32 1261 61

 فرنسى 0 120 24.0

 إيطالى 24 1475 61.5

 أسبانى 11 1372 137

 ألمانى 12 1422 70.5

 سالفى )روسى( 15 074 50

 سالفى )تشيكى( 4 115 26

 صينى 0 222 116
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 القسم الهيئة المعاونة طلبة الليسانس يننسبة الطالب إلى المعاون

 لغات أفريقية 6 5 1.0

04 750 2 
شرقية إسالمية  لغات

 )تركي(

5 23 5 
لغات شرقية إسالمية 

 )فارسي(

 لغات سامية 21 145 7.25

 يابانى 12 72 6.6

 كورى 7 121 17.3

 اإلجمالي 028 2710 42

 يبين نسبة الطالب إلى أعضاء الهيئة المعاونة. 3 الجدول

مما يوضح التفاعل  -المعيدين لكل طالب ارتفع في معظم األقسام مقارنة بالعام السابق من الملحوظ أن عدد 

عدا اللغات السالفية واللغات الشرقية اإلسالمية التي نالحظ أثر إقبال  -مع ما يطرأ من تغير أعداد الطلبة 

 الطلبة هذا العام على دراسة اللغة التركية في النقص في عدد المعيدين الذي ال يمكن عالجه في عام واحد

 ألن الخطة خطط التعيين محددة مسبًقا ولكنها ُتحدَّث دوريا

( فإن اإلجراءات السابقة للتعامل 4/0باإلضافة إلى اآللية المعتمدة للتعامل مع العجز والفائض )مرفق ف -

مع العجز والفائض في أعضاء الهيئة المعاونة تتضح بشكل كبير في الفارق بين خطة التعيين الخمسية التي 

 . 2111/ 2111والخطة الجديدة التي يسري العمل بها من العام الجامعي الماضي  2112/2111في  انتهت

وتقوم الكلية بتعيين المعيدين وفقا لخطة خمسيه تحددها مجالس األقسام العلمية وفقا الحتياجات القسم و  -

 (.4/2ومجلس الجامعة لطلب الموافقة )المرفق ف  تعرض على مجلس الكلية

ن أعلى نسبة في األعداد المطلوبة هي في األقسام التي تعاني من أعلى عبء تدريس )راجع الجدول ونجد أ

( باإلضافة إلى القسَمين الناشئين واللذين يعتمدان حتى اآلن على المحاضرين األجانب )قسم اللغة 3رقم 

جي الكلية في السنتين اليابانية وقسم اللغة الكورية(. ويكون التعيين "عن طريق التكليف من بين خري

، قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية 137األخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على األقل" )المادة 

 .1225، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 11وفقا آلخر التعديالت، ط 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم 4/2

 خطة التدريب 4/2/0
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حددت الكلية االحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  في خالل العام  -

فضال عن استطالع رغبات السادة أعضاء هيئة التدريس من خالل األقسام العلمية  2112/2111الجامعي 

 4/12ة ، ويبين المرفق ف(.  والكلية مستمرة في تلبية هذه االحتياجات بصورة تدريجي4/11)مرفق ف

 عاا  ييةة التدري  والييةة الععاوةة أل 2102/2102في العام الدراسي  تعقدالتي الدورات التدريبية 

 (. 2102-2102بيان بخطة التدريب في  4/11وتصمم الكلية خطة نصف سنوية للتدريب ) مرفق ف  -

 هذه البرامج وهي. أما عن آليات التنفيذ فتتخذ الكلية بعض اإلجراءات لتنفيذ 

مخاطبة وحدة الجودة بالكلية لجهة التنفيذ المقترحة أو المدرب المرشح بالبرنامج التدريبي المعتمد من  -

 مجلس الكلية لتحديد موعد الدورة ومستلزماتها وتكلفتها.

 خرياالستعانة ببرامج وحدة تطوير المشروعات وعروض الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة أو جهات أ -

اإلدارية بالكلية لموافاة وحدة ضمان الجودة بالكلية بأسماء المرشحين لحضور مخاطبة األقسام العلمية/ -

 الدورة التدريبية.

 -قائمة الحضور واالنصراف  -عقد الدورة التدريبية وتوثيقها عن طريق: استمارة تعارف المشاركين  -

 استبانات تقييم الدورة(. -التصوير الفوتوغرافي 

 تحليل استبانات تقييم الدورة التدريبية. -

إضافة نتائج التحليل والتغذية الراجعة للدورات من آراء ومقترحات المشاركين إلى خطة تحسين برامج  -

 التنمية البشرية بالكلية.

 إصدار شهادات الدورات وتوزيعها على المشاركين. -

 نات التنمية البشرية بالكلية لتحديثها.إدخال بيانات المشاركين في الدورة إلى قاعدة بيا -

ويتضح اهتمام الجامعة بالتطوير المستمر للسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من خالل 

ربط الترقية من درجة علمية إلى أخرى بضرورة اجتياز عدد معين من الدورات التدريبية األساسية كأحد 

نشطة البحثية لتقييم المتقدم للحصول على الترقية، على أن يكون بيان تلك البنود اإلجبارية داخل نطاق األ

استمارة الترقية للحصول على درجة أستاذ  4/14الدورات وورش العمل معتمدا من الجامعة ) مرفق ف
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 مساعد أو أستاذ(، كما أن اجتياز الدورات التدريبية هو أحد المعايير األساسية للتنافس على لقب أفضل معيد

 (.4/15أو مدرس مساعد على مستوى الكلية )مرفق ف

 المهمات العلمية والمؤتمرات واألجازات الدراسية -ج

تقوم الكلية بترشيح أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية لالطالع على أحدث المراجع واالتجاهات 

ستير والدكتوراه وللتدريب البحثية كما يسافر عدد من أعضاء الهيئة المعاونة لجمع المادة العلمية للماج

 .باالعداد من العالقات الثقافية( 4/20فمرفق )

 تقويم التدريب4/2/2

تصمم الكلية مؤشرات لتقييم مردود برامج التدريب التي تمت بمعرفة الكلية وتتمثل في استبيان يوزع بعد  -

لمتدربين مع تقديم مقترحات نهاية كل دورة في اليوم األخير منها. ويتم إعداد تقرير يلخص رأي السادة ا

(. كما صممت الكلية مؤشرات قياس للمردود البعيد 4/13لسيادة األستاذ الدكتور عميد الكلية )المرفق ف

 .(4/14المرفق ف )للتدريب نورد نتائجها في 

 تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4/2

 اونيهمتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومع 4/2/0

يتم عمل استبيان للطلبة عند نهاية كل فصل دراسي في كل عام جامعي لتقييم أداء السادة أعضاء هيئة  -

التدريس في كل مادة على حدة وذلك في جميع األقسام العلمية بالكلية، ويتم كذلك تقييم السادة المعاونين 

عامل اللغات. وكما يتضح من النموذج المرفق لهذا الذين يقومون أحيانا بتدريس اللغة األجنبية الثانية أو في م

( أنه يغطى وبشكل شامل كل العناصر المنتظرة من المحاضر لكي 4/17و ف 4/16االستبيان )مرفق ف

يقوم بالمهام المنوطة به على أفضل وجه، وتحتفظ وحدة الجودة فى الكلية بهذه االستبيانات لديها، كما يقوم 

بتسليم نسخة من هذه االستبيانات إلى رؤساء مجالس األقسام الذين يقومون  منسقو االقسام لدى الوحدة

بدورهم بتوزيعها على السادة المحاضرين لالطالع عليها واالستفادة منها والمعالجة الذاتية ألوجه القصور 

 لمرحلة الدراسات العليا(. 4/17لمرحلة الليسانس وف  4/16فى حالة وجودها. )مرفق ف

مجلس الكلية هذا العام معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم تصميم وقد اعتمد  -

( وقامت لجان في كل 4/10استمارات التقييم التي ُوزعت على األقسام مع المعايير واإلرشادات )مرفق ف

 (. 4/12قسم بملء هذه االستمارات )مرفق ف
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 (.4/24)مرفق ف 2113/2114لمقبل كما تقرر تعديل هذه المعايير للعام الجامعي ا

 الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4/2/2

)مرفق ف  2112/2113تم إعداد أدوات القياس الستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 4حية )مرفق ف . وقد اعتمدت الكلية اإلجراءات التصحي(إجمالي النتائج 4/21وفي المرفق  ف)( 21/ 4

/22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة: *

إكمال ما لم يتم إدخاله في قاعدة البيانات ألعضاء هيئة التدريس بإضافة المقررات الدراسية وساعات  -

التدريس واإلرشاد الطالبي والبحث العلمي واإلشراف على الرسائل وخدمة المجتمع لعدد أكبر من السادة 

                                                                               .2113-2112مي العاملين في العام األكادي

تجديد عرض ومناقشة خطة الكلية للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

                                                                                                           قبل اعتمادها.

اطالع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع األقسام على معايير تقييم  أعضاء هيئة التدريس  -

                                               والهيئة المعاونة بطريقة منهجية من خالل سكرتيرات األقسام ومجالس األقسام .

ملء استمارات تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع األقسام لكل أعضاء هيئة التدريس  -
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                                                                                              والهيئة المعاونة العاملين.

                                                                                     داء.تفعيل ربط الحوافز بجودة األ -

اعتماد تعديل معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنقيح استمارتي التقييم في مجلس الكلية  -

                              .2113/2114قبل بعد عرضها على األقسام إلبداء الرأي للعمل بالتعديالت في العام الم

اعتماد نماذج واقعية إلجراءات تصحيحية للحفاظ على الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  -

                                                                                                                المعاونة.

                                                                                                    اعتماد خطة تعيين المعيدين. -

 إعداد تقرير عن مردود التدريب. -

 نقاط الضعف: * 

والهيئة المعاونة  رغم اتخاذ إجراءات تصحيحية واقعية للحفاظ على الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس -

 فما زلنا بحاجة لرفع درجة الرضا.

 مقترحات التحسين: *

 .تعديل استبيان الرضا الوظيفي الستطالع الرأي مباشرة حول اإلجراءات التصحيحية المتخذة -

 

****************** 

 

 

 
(5)  

 البحث العلمي

 واألنشطة العلمية
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 خطة البحث العلمي 5/0

 توافر خطة للبحث العلمي 5/0/0

ل برامج الدراسات العليا إلى إعداد خطط لرعاية البحوث في مجال التخصصات تسعى الكلية من خال -

تدريس األقسام العلمية بالكلية من بينها الل تطوير مجاالت جديدة ومبتكرة النادرة والمتميزة، وذلك من خ

 فى مرحلة الدراسات العليا لآلداب واللغات الغربية والشرقية بفكر عربى ومن منظور حضارى عماده

التركيز على إنسانية اإلنسان وشمولية التجربة اإلنسانية فى المجال المعرفى، متضمنا االهتمام بذخائر 

 األدب العربى القديم منه والحديث وكذلك االهتمام بما كتبه الغرب عن الشرق، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية.
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سن بما له من دور فعال فى التواصل فى تشكيل هوية كلية األل ًايرئيس يعد النشاط الترجمى عنصرًا -

الحضارى، ومن هنا يأتى السعى للعمل على أن تتبوأ كلية األلسن ما تستحقه من مكانة ثقافية فى الوطن 

العربى فى مجال الترجمة واألدب المقارن من خالل إعداد طالب  مرحلة الدراسات العليا على فعل 

 ة باللغويات والدراسات الثقافية واألدب المقارن.الترجمة ونظرياتها من خالل عالقتها التشعبي

 األولويات البحثية:

 الدراسات األدبية المقارنة -1

 الدراسات اللغوية التقابلية والمقارنة -2

 الترجمة والدراسات الترجمية    -3

 الدراسات الثقافية والنقدية  -4

 الدراسات البينية -5

الدراسات إلى تحقيق التكامل المعرفى عن طريق التزاوج بين  نسياسة البحث العلمى بكلية األلسهدف ت -

ومن ثم تسعى الكلية إلى أن تتحدد أولوياتها البحثية  انطالقا من كونها كلية تنتمى إلى  التراثية والمعاصرة

عين تتالقى فيها سياقات ثقافية متعددة تكوِّن تربة ثرية للباحثين الجادين الوا جامعة مصرية عربية إفريقية

 بطبقات ثقافتهم الفرعونية والقبطية والعربية واإلسالمية واألفريقية واإلنسانية.

ومن ثم فإن  ،البينية وعبر النوعية والمقارنةتشجع الكلية فى الدراسات األدبية واللغوية االتجاهات  -

ال بجذورها مقاربة النصوص تعتمد بشكل رئيس على تطبيق النظرية النقدية الحديثة وربطها ربطا شام

الكالسيكية وكذلك ترسيخ مبدأ الحوار بين ثقافة وأخرى وسياق وآخر لتجنب الوقوع فى قطيعة معرفية 

تعتمد على اتباع كل ما هو جديد وعالمى ونبذ كل ما هو قديم ومحلى، إضافة إلى االعتماد على المزاوجة 

واإلعالمية. وبالتالى فإن الدراسات المزمع بين األدب وعلم النفس واالجتماع والدراسات المرئية والسياسية 

 القيام بها تشكل وحدة متجانسة تعتمد على حس تكاملى إنسانى يتسق والتاريخ النقدى لقراءة النصوص.
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التى تعتمد بشكل رئيس على التحليل النقدى لألشكال  الدراسات الثقافية والحضاريةكما تشجع الكلية  -

ى الحواس االنسانية فى مواقف عدة فى المجتمع العربى مع مقارنته بالمشهد الثقافية المختلفة وتأثيرها عل

الثقافى العالمى. وتتبع القراءة الثقافية عددا من العمليات اإلجرائية وفقا لمنظومة متكاملة ترصد العملية 

على ثقافية، أو اللحظات الثقافية فتتعرض لها بالتحليل للوقوف على رصد أغراض مجتمعية خاصة تدل 

 تطور المجتمعات وتقدمها.

هى مشروع كلية األلسن الرئيس، فالترجمة فعل حضارى واإلنجاز الحقيقى فى مجال الترجمة  الترجمة -

ترجمة األدب والفكر الترجمة السياسية و األقتصادية و القانونية و كذلك  يتجسد فى فعل الترجمة خاصة فى 

نبية وبالعكس ترجمة واعية بأهمية السياق الثقافى وقدسية دور العربى من اللغة العربية إلى اللغات األج

المترجم كوسيط ثقافى. وهكذا يتأتى لكلية األلسن القيام بدورها الثقافى كلية علمية أنشأها رمز من رموز 

 الثقافة العربية وتنتمى لمؤسسة أكاديمية عريقة.

كانت قد أعتمدت من مجلس الدراسات و  15/7/2112اعُتمدت سياسة البحث العلمى بمجلس الكلية  -

، كذلك اعُتمدت خطط األقسام العلمية والمجاالت البحثية بمجلس (5/1)مرفق ف 24/6/2112بجلستها في 

(. ترتبط 5/2 )مرفق ف 13/7/2111كما اعُتمدت الخطة البحثية للكلية بمجلس الكلية  2/6/2111الكلية 

علمية بالكلية وتنصب على تحقيق إتقان اللغات الستيفاء احتياج الخطة البحثية للكلية باحتياجات األقسام ال

سوق العمل لمترجمين وباحثين أكفاء دارسين للغات األجنبية وقادرين على استخدامها بطالقة فى سياقات 

 (.5/3و نرفق الخطة البحثية بصورتها الورقية و األلكترونية  مرفق )ف عملية وثقافية متعددة

 6/6/2112الخطة البحثية والمجاالت البحثية المشتركة بين األقسام فى مجلس الكلية اعُتمدت مراجعة  -

 (5/4و تتم مراجعة دورية للخطة البحثية )مرفق  (5/4)مرفق ف 

وهي  للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمية"  تتمثل اإلمكانات المادية للمؤسسة في "وحدة رفاعة -

حسابيا عملية النشر العلمى والثقافى لباحثى الكلية إضافة إلى الباحثين  وحدة ذات طابع خاص تتولى

المصريين والعرب. وتعتمد المجالت العلمية على التمويل الذاتى فيما تقوم الكلية بتمويل المطبوعات الثقافية 

 ذات الطبيعة غير الربحية من موارد الوحدة ذات الطابع الخاص.

 بحيث تحقق ما يلي: (5/5الجامعة ) مرفق ف  ترتبط خطة البحث العلمي بخطة
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 طوير اتفاقيات التعاون الثقافي مع المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية والعالميةت -1

 طوير خطط البحث العلمي واختيار مجاالت جديدة و مبتكرة للبحوثت -2

مجتمع ثقافيا وحضاريا عن طوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيزهم لتنمية الت -3

                                                                                       طريق بحوثهم المختلفة.

 -ويتركز من خالل الخطة البحثية دور كلية األلسن الرائد فى محورين رئيسين:

 التركيز على الدراسات المقارنة والتقابلية -1

ز على الترجمات التى يحتاج إليها المجتمع المصرى بصفة خاصة والمجتمع العربى بصفة عامة، لتركيا -2

وكذلك الترجمات التى تعبر عن تطور الفكر والثقافة العربية ومن ثم يتحتم ترجمتها إلى اللغات األجنبية 

 لتكون خير رسول لثقافتنا.

 ثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلميلجنة موالكلية ب 3/2/2111 ُشكلت منذ العام الجامعى -

وموافقة مجلس الكلية علي هذا التشكيل هذا باإلضافة إلى  ةومرفق صورة من التشكيل الرسمي لهذه اللجن

وكذلك إنجاز اللجنة  والموضوعات التي نوقشت فيها صور محاضر  الجلسات التي عقدت بهذا الشأن

ق رفاعة ألخالقيات البحث العلمى الذى يوزع على األقسام العلمية الرئيس الذى تمثل فى إصدارها ميثا

 (5/6وطالب الدراسات العليا ) مرفق ف 

                                                             كفاءة العملية البحثية  5/2

 مؤشرات الكفاءة 5/2/0

بإعداد قواعد بيانات الكترونية لحصر عدد  تشكل فريق من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين للقيام -

البحوث العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المنشورة محليًا ودوليًا ومعرفة نسبة هؤالء األعضاء 

المشاركين في البحث العلمي، مرفق إحصاء أقسام اللغات العربية واإلنجليزية الفرنسية واألسبانية 

سالمية )الفارسية والتركية( والسامية )العبرية( والصينية والسالفية واإليطالية واأللمانية والشرقية اإل

 ( .5/7)الروسية والتشيكية( )مرفق ف 
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و  لمختلفة مثل اإلشراف على الرسائليشترك جميع أعضاء هيئة  التدريس في البحث العلمي في صوره ا -

حلية  و الدولية و لجان الترقيات إجراء  بحوث علمية و المشاركة في مشروعات بحثية  و المؤتمرات  الم

  .والتحكيم لدوريات محلية و دولية
 

 قائمة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز   

تضم كلية األلسن نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق حصولهم على جوائز عالمية وجوائز الدولة  -

مرفق صورة من قائمة الحاصلين علي هذه وجوائز جامعة عين شمس التقديرية وللبحوث الممتازة، و

 (.5/0الجوائز  ) مرفق ف 

 حصول كال من: 

أ.د/ كرمة سامى على جائزة مؤسسة عبدالحميد شومان األردنية للباحثين العرب الشبان فى مجال العلوم  -

 .2111اإلنسانية 

 .2111أ.د/ سيد محمد سيد قطب على جائزة البحوث الممتازة لعام  -

 .2111يس عوض جائزة جامعة عين شمس التقديرية لعام أ.د/ رمس -

 .2112أ.د/ محمد عبد الرحمن شعيب على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2112أ.د/ عبد المعطي صالح على جائزة جامعة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2113أ.د/ عوني عبد الرؤوف على جائزة اتحاد كتاب مصر في مجال دراسات االستشراق  -

 .2113أ.د/ كاميليا صبحي علي جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2113أ.د/ جالل أبو زيد هليل على جائزة البحوث الممتازة لعام  -

 .2114أ.د/ محمد عبد الرحمن شعيب علي جائزة عين شمس التقديرية في مجال األدب  -

من: أ.د/محمد سعيد سالم الباجوري ، أ.د/سوزان تكريم بمنح لقب " فارس نجمة التضامن اإليطالية " لكاًل  -

 بديع أسكندر، أ.د/ محب سعد إبراهيم، اسم المرحوم أ.د/ سالمة محمد محمد سليمان.

 .2114أ.د/ إبراهيم عبد المنعم إبراهيم على جائزة البحوث الممتازة لعام  -
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ووسام ضابط من الحكومة  ، 2115جائزة عين شمس التقديرية لعام  )متوفي( .د/ أمين سامى واصفأ -

 .2116الفرنسية عام 

 .2115أ.د/ علي أبو الفتوح علي جائزة الجامعة التقديرية في مجال اآلداب  -

و تم تكريمه من قبل الجامعة بتاريخ  2115أ.د/ سالمان سليم سالمان على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2117مارس  25و  2115مارس  22

 .2115كيم على جائزة البحوث الممتازة لعام أ.د/ علوية الح -

 .2115أ.د/ مجدي مصطفى أمين على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2115أ.د/ محمد الصغير أحمد تمساح على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2116في اآلداب والفنون لعام  .د/ سالمان سليم سالمان على جائزة عين شمس التقديريةأ -

 .2116/ محب سعد إبراهيم على جائزة عين شمس التقديرية لعام أ.د -

 .2116أ.د/ منى أحمد حامد على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2116أ.د/ آسيا أحمد يوسف على جائزة البحوث المتميزة لعام  -

 .2110/2112د/ إبراهيم عبد المنعم إبراهيم علي جائزة مؤسسة سلطان بن عويس الثقافية لعام  -

 .2112أ.د/ محمد سعيد سالم الباجوري على جائزة عين شمس التقديرية لعام  -

 .2112من الحكومة الفرنسية في أ.د/ منار رشدي على وسام فارس  -

، وجامعة عين شمس التقديرية لعام في األدب المقارن أ.د/ مكارم الغمري علي جائزة الملك فيصل -

2112. 

المركز الثالث علي مستوي الجهاز اإلداري للدولة  -ائزة المدير المتميزأ.د/ ليلي جالل رزق علي ج -

والمركز األول علي مستوي وزارة الثقافة وذلك لعملها مشرفا عاما علي دار الكتب المصرية بباب 

 .2112الخلق

من  أ.د/ باهر محمد الجوهري أستاذ بقسم اللغة األلمانية علي وسام الشرف النمساوي للعلوم والفنون -

 .14/2/2112الدرجة األولي بتاريخ 
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أ.د/ محمد سعيد سالم الباجوري األستاذ غير المتفرغ بقسم اللغة اإليطالية علي جائزة الفنون واآلداب  -

2111. 

أ.د/ نهلة غريب محمود، أ.د/ نينيت نعيم إبراهيم، أ.د/ أستر وليم بولص،أ.د/ جان إبراهيم بدوي ، أ.د/  -

مية محمد مصطفي، أ.د/ مني فؤاد حسن، أ.د/ أميمة غانم زيدان، ا.د/ آمال كمال حسن رجب حسن، أ.د/ س

عبد العزيز، أ.د/ وحيد السعيد عبد الحميد، أ.د/ إسراء عبد السيد حسن، أ.د/ حسين إبراهيم موسي علي 

م اللغة جائزة المساهمة البارزة والتميز في مجال تعليم اللغة الصينية المقدمة من المكتب الوطني لتعلي

 .2111الصينية بالصين

 .2111/2111ي وسام فارس من فرنسا أ.د/ كاميليا صبحي عل -

أ.د/ نينيت نعيم إبراهيم ، ا.د/ أميمة غانم زيدان، أ.د/ وحيد السعيد عبد الحميد، ا.د/ مجدي مصطفي أمين،  -

د المبذولة في مجال أعمال د/ محسن سيد فرجاني علي شهادة تقدير من الهيئة الصينية العامة للكتاب للجهو

 .2111الترجمة ونشر األعمال األدبية الصينية والعربية

 .12/2111أ.د/ كاميليا صبحي علي جائزة التميز النسائي من فرنسا  -

 .2112أ.د/ ناهد عبد المحسن محمد السيد على جائزة الفنون من الطبقة األولى عام  -

 ر الدولي للدفعة السابعة.أحمد صديق الواحى علي مكافأة النش /أ.د -

 .2112يونيو 25أ.د/ سهيمة سليم صالح علي جائزة النشر الدولي  -

 .2112أ.د/ عبد القادر عطية أبو العينين علي جائزة عين شمس التقديرية في اآلداب والفنون -

 .2112أ.د/ محمد عبد الحميد سالم علي جائزة عين شمس التقديرية في اآلداب والفنون -

ريهام محمود محمد الخميسي علي مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة والثامنة للبحوث المقدمة من  أ.د/ -

 سيادتها وهي:

1 .L’identité visuelle d’un homme politique 

2.Comment dire le silence? Etude du silence chez deux auteurs 

contemporains. 
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3. Le roman d`un spahi: un racialisme de`guise` en exotisme? 

4.  L`injure en littérature française:un jeu langagier à enjeux spécifiques 
 

أ.د/ رشا محمود محمد الخميسي علي مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة والثامنة للبحوث المقدمة من  -

 سيادتها وهي:

1.La grammaire:quelques perspective pédagogiques 

2 .Les points De……Suspension:Tour D’Horizon 

3 .Les titres de presse: entre jeux linguistiques et enjeux politiques 

4 .L’étude de la pratique citationnelle dans la presse française et arabe à la 

lumière d`une linguistique comparative. 
 

أبو العطا عبد الرؤوف على وسام االستحقاق بدرجة فارس من الملك خوان كارلوس ديسمبر  أ.د/ محمد -

2112. 

 .2113نين فهمي على جائزة المركز القومي للترجمة للمترجم الشاب في دورتها األولى مارس اد/ حس -

ر العالقات د/ دينا محمد عبدة حصلت علي الميدالية الذهبية للشيخ محمد عياد الطنطاوي في مؤتم -

 .2113سبتمبر  12-10المصرية الروسية الذي انعقد بدار الكتب والوثائق القومية بمصر يومي 
 

تتحقق استفادة فعلية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة بالكلية ورغم أن الدراسة في الكلية نظرية فإن  -

ترجمة واللغويات. فقد قام الباحثون بترجمة كثير من األبحاث العلمية يمكن االستفادة منها خاصة في مجال ال

وتأليف قواميس تخصصية في غاية األهمية تخدم طالب البحث في المجتمع  عدد كبير من الكتب والمراجع

هذا المصرى والعربى و ألقاء محاضرات عامة تهدف لتطوير العملية التعليمية و اإلرتقاء بالبحث العلمي. 

و  5/23ناء دراستهم )مرفق الندوات ف عات التي يتناولها الباحثون اثباإلضافة إلى كثير من  الموضو

 من أمثلة ذلك:( 5/24مرفق ورش العمل ف 

  ." أبحاث عن اللغة العربية: "قاموس األفعال الخاص باللهجة المصرية القاهرية الدارجة"
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 .ب"والصرف وبرنامج الحاسوب "كواك و"تحليل اللغة العربية من حيث البنية اللغوية

 ."التقنيات الحديثة للمصادر على اإلنترنت: القواميس االقواميس اإلفتراضية و قواميس اللهجات"

وحيث أن كلية األلسن تأسست بالدرجة األولى لتكون مدرسة للمترجمين فإنه يتجسد جانب كبير من   -

ة التدريس والهيئة الطاقة البحثية فى كلية األلسن فى إعداد الترجمات ونشرها حيث يقوم أعضاء هيئ

المعاونة بترجمة الدراسات والمقاالت والنصوص التى تصدر فى مطبوعات األلسن الثقافية مثل إبريز 

 ومجلة األلسن للترجمة وكذلك ترجمة الكتب المؤلفة التى تصدر عن دور نشر محلية ودولية. 

لية التعليمية، حيث أن أي كذلك فإن كل بحث علمي ينجزه عضو هيئة تدريس ينعكس مردوده على العم -

فائدة علمية وثقافية يكتسبها عضو هيئة تدريس من خالل ممارسته للبحث العلمى البد وأن يتحقق لها مردود 

علي المادة العلمية التي يقدمها عضو هيئة التدريس لكى يدرسها الطالب فتتحقق عندئذ اإلستفادة كاملة من 

و ليس حصًرا لبعض الموضوعات التي يتناولها شباب الباحثين في  العلمية التعليمية. ونقدم بعض األمثلة

 دراساتهم و التي لها مردود علي العملية التعليمية: 

 ."إثراء المحتوى العربي على شبكة المعلومات: برنامج الويكيميديا التعليمي"

 ."بناء معجم آلي لتطبيقات المعالجة اآللية للعربية المعاصرة"

 عبيرات الصطالحية التي تعبر عن وصف اإلنسان من اللغة الروسية الى اللغة العربية""طرائق ترجمة الت

 ."أخطاء الترجمة المنشورة"

 ."أهمية و كيفية تحير النص المترجم"

 .زقاق المدق وثرثرة فوق النيل نموذجًا -"األنا واألخر في ترجمة األدب العربي إلي العبرية 

 مود حسن "." المجاز في أشعار جون كلير ومح

 " ترجمة التناص فى رواية يوميات نائب في األرياف لتوفيق الحكيم للغة العبرية ".

 " اإلستعارة اإلقتصادية في الصحف الروسية وإشكالية ترجمتها إلي العربية ".

 ."أسلوب اإلستثناء بين الصينية و العربية، دراسة تطبيقية على النص األصلي لثالثية نجيب  محفوظ"
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مة الفعل في اللغتين العربية و األنجليزية دراسة وصفية للترجمة: من العربية الى اإلنجليزية في "ترج

 ."(القصة القصيرة)زينب أوبورتي لحجاج أدول

 (24 /5و ورش العمل ف  23 /5)مرفق الندوات ف  

دولية  و ورش يشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات المحلية وال -

العمل والمهمات العلمية ونرفق بيان موثق لمشاركة هؤالء األعضاء في اللقاءات العلمية المختلفة )مرفق 

(  وكذلك عند العودة ألرض الوطن بعد إنتهاء  5/11بيان بسفر أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ف 

ة التي قضاها في الخارج ويضع مقترحاته وتصوره المهمة العلمية يقوم العضو بكتابة تقرير مفصل عن المد

هذه لتطوير البحث العلمي مستندا إلى الخبرة العلمية التى اكتسبها من مشاركته فى المؤتمرات الدولية،

التقارير تمر بآلية متبعة فى جميع األقسام العلمية حيث تعرض علي األقسام العلمية لمناقشتها ثم على لجنة 

تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية ثم ترفع إلى الجامعة لمناقشتها فى مجلس الدراسات  العالقات الثقافية

  .(2 /5ف  نماذج من تقارير أعضاء هيئة التدريس )مرفق العليا بالجامعة

على تطبيق نظام صارم يضمن تحديث خطة البحث العلمي في الكلية و األقسام العلمية فقد حرصت الكلية  -

 0/0/2113خطة الدراسات و البحوث العلمية و تم اعتمادها في بعة مراجعة و تحديث تم تشكيل لجنة متا

 (11 /5ف  لجنة مراجعة وتحديث خطة الدراسات والبحوث العلمية )مرفق

 

 

 (02 /5تشجيع وتحفيز البحث العلمي )مرفق ف  5/2/2

ا الصدد، وتعديل اللوائح، وتوجيه تشجع الكلية البحث العلمى وتحفزه من خالل اتخاذ القرارات المتعلقة بهذ -

مسارات تسجيل خطط الماجستير والدكتوراه وتوسيع قاعدة المشاركة فى الندوات والمؤتمرات وتنظيم 

مؤتمر سنوى خاصة بشباب الباحثين واالهتمام باإلشراف المشترك بين األقسام العلمية داخل الكلية 

مبيوتر يبية والتوسع فى إنشاء معامل الكوالدورات التدروخارجها، واالهتمام بالبحوث البينية والجماعية 



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 237

 

واللغات، وتيسير الخدمات اإلدارية المعاونة فى حالة التبادل العلمى والمهمات العلمية، وتفعيل مذكرات 

 التفاهم مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

باحثين فى السمينار العلمى للقسم للبحث العلمى تضع الئحة الدراسات العليا مشاركة ال وتحفيزًا ًاشجيعت -1

  .شرطا لتسجيل خطة الماجستير والدكتوراه وللمتابعة الفصلية وكذلك تشكيل لجنة الحكم

للهوية القومية وتقديرا للغة العربية "اللغة األم" وكذلك "للثقافة العربية" ودورها المحورى فى  ترسيخًا -2

لثقافى، يحتل قسم اللغة العربية مركزا متميزا فى الكلية حيث تحقيق رسالة الكلية على المستويين البحثى وا

 .ُتسجل بشكل رئيس الرسائل العلمية المشتركة بين جميع  األقسام العلمية وقسم اللغة العربية

وكذلك تشجع األقسام العلمية الباحثين المتميزين على إجراء البحوث المشتركة بين أقسام اللغات  منها  -3

                                                                                                   ال: على سبيل المث

رسالة دكتوراة مقدمة من الطالبة مروة مصطفي عبد الحميد عيسي:" البينية اللغوية للمفردات ودالالتها  -

 .2111ر عطية أبو العينين وأ.د/ علوية الحكيم في اللغتين األسبانية والفرنسية" تحت إشراف أ.د/ عبد القاد

رسالة دكتوراه مقدمة من الطالبتين الهام محمود محمد بدر و سمر منير علي : لغة اليديش ما بين العبرية  -

 .إشراف د. مجدى غانم و د.محمد عبدالسالمو األلمانية 

تي تجمع بين حقول اللغة أو األدب أو الالدراسات البينية كذلك تشجع الكلية الباحثين على خوض مجال  -4 

الترجمة ومجاالت أخرى كالدراسات الدينية والصحافة واإلعالم والقانون و الفنون الجميلة كما توفر الكلية 

للباحثين الشباب اإلشراف المشترك على رسائلهم من أعضاء هيئة التدريس أصحاب التخصصات النادرة 

ليات الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر وكلية اإلعالم وكلية بالمتخصصين من كحيث تتم االستعانة 

                                                                     من أمثلة ذلك:  الحقوق والفنون الجميلة، و 

وملكة  منى محمود المرسي عبد السالم قسم اللغة األسبانية لغة المجرمين في روايتي الكابتن أالتربت -

اآلداب جامعة أ.د. مكي عبد المعز استاذ بكلية الجنوب ألرتوروبيريث ديفيرتي )دراسة معجمية وداللية( 
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                                                                   (.2112د.رحاب محمد علي عبد السالم ) القاهرة

لبوليسية بوصفها نًصا متعدد الوظائف دراسة في ضوء ايمان وجدي فخري قسم اللغة األلمانية القصة ا -

 بكليةأ.د. هيلدا متى أستاذ ورئيس قسم  علم لغة النص تطبيًقا على أعمال مختارة من األدب األلماني للطفل

                                                           .(2111)و أ. نهلة محمد ناجي  اآلداب جامعة القاهرة

أ.د. صالح   ترجمة ديوان حالة حصار لمحمود درويش دراسة تحليليةشيماء محمد قسم اللغة العبرية  -

مساعد بكلية اللغات و أ.د. محمود عبد السالم أ.بني سويف(  ةعلم اللغة بكلية اآلداب جامعالدين صالح )

                                                                  (.2112و  د. نرمين أحمد يسري) زهرجامعة األ

هند حامد محمود عز الدين قسم اللغة األنجليزية  الذات واآلخر : الواقعية الروحية في شعر واالسي  -

      (.2111د.مي حسن الحياوي) رئيس جامعة مصر الدوليةستيفنزولي بونج لي أ.د. محمد شبل الكومي 

ة جدلية كراهية اآلخر وتقبله في الكتابة الروائية الفرنسية بعد أحداث رانيا أحمد محمد قسم اللغة الفرنسي -

سبتمبر دراسية في البنية السردية للروايات الثالث : اقتلوهم جميًعا لسالم باتشي، األا الصغير  11

 أ.د. جوزين جودت استاذ بكلية اآلداب –إلديلوزويو تبالكي، يا نيويورك لكامل حجاجي أ.د. علوية الحكيم 

                        (.2111)  ج.مصر للعلوم والتكنولوجياج.القاهرة ورئيس قسم بكلية اللغات والترجمة 

و أ.د. محمد أبو  سالي عبد اهلل حسن ابراهيم قسم اللغة األسبانية المتطور الفلسفي في أدب ماريا شامبران -

 . آداب القاهرةمساعد  استاذ أ.رشا أحمد اسماعيلو العطا

 

                                           في إطارذلك نقدم بعض األبحاث البينية على سبيل المثال ال الحصر: 

-2111اللغة العربية المعاصرة في المجال السياسي، دراسة لغوية حاسوبية من واقع ذخيرة لغوية ) -

السعيد جالل، أ.د. تغريد عنبر. (، رسالة ماجستير، إعداد: هبة سيد راشد، إشراف: أ.د. إيمان 2114

  .(2110/ 11/ 13(. نوقشت في: )2/2115)
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، دراسة لغوية. رسالة ماجستير، إعداد: 2116اإلسرائيلية سنة  -الخطاب اإلعالمي في الحرب اللبنانية -

 .(2112/ 27/2(. نوقشت في ) 11/1/2117هناء كامل علي، إشراف: أ. د. إيمان السعيد جالل،)
   

. دراسة معجمية وداللية. رسالة ماجستير، 2116ظ والعبارات الدينية في الصحافة المصرية سنة األلفا -

(. 11/2117إعداد: مروة مصطفى السيد. إشراف: أ. د. إيمان السعيد جالل، أ. د. نيفين محمد كمال. )

  .(4/5/2111نوقشت في )
 

، دراسة سيميائية، رسالة 2110-2117اإلعالنات التجارية في جريدتي األهرام واألخبار في عامي  -

ماجستير، إعداد: منال جمال محمود، إشراف: أ. د. محمد عوني عبدالرءوف، أ. د. إيمان السعيد جالل. 

  .(2111/ 4/ 7(. نوقشت في )12/2117)
 

 المناظرات السياسية التلفزيونية. دراسة لغوية في ضوء نظرية تحليل الخطاب، رسالة ماجستير، إعداد: - 

( 12/2117فاتن محمد محمد علي، إشراف: أ. د. محمد عوني عبدالرءوف، أ. د. إيمان السعيد جالل. )

   .(2111/ 4/ 26نوقشت في )
 

،دراسة لغوية في الصحف المصرية. رسالة 1267الخطاب اإلعالمي المصري في أعقاب نكسة  -

بدالرءوف، أ. د. إيمان السعيد جالل. ماجستير، إعداد: سارة أحمد عبدالحي، إشراف: أ. د. محمد عوني ع

(2/2110 .) 
 

طرق تكوين المصطلحات الفرنسية وترجتمها العربية في نصوص قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة  - 

.د/ أمل حسن الصبان و أ.د/ هشام أ تحليل لغوي حاسوبي، إعداد مها الباشا، إشراف - 2111/2115

  .المالكي و أ.د/ سعيد البحيري
        

 .إشكاليات اإلستخراج -التعبيرات اإلصطالحية األسمية بين الفرنسية والعربية  - 
 

.د/ أمل أ شرافإ  2111 اد مها الباشاوالمعالجة اآللية والترجمة دراسة في علم المصطلح الحاسوبي، إعد -

 .حسن الصبان و أ.د/ سعيد البحيري و  د/ رباب قنديل
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 ( لمايكل أوفواتجي1222ة ومعالجتها سينمائًيا في رواية المريض اإلنجليزي )ستراتيجيات السردياإل - 

 سينمائية، إعداد منال شلبي، أشراف أ.د. فدوى كمال عبد  ( اليان ميكيوان : دراسة2111ورواية كفارة )

 

 (2112الرحمن وأ.د نهى فيصل) 
 
 

 

 اث في ثالث صحف بريطانية : نرمين عزت مسعد شحاتة  التحليل النقدي للخطاب لجرائم األحد -
 

 ، إعداد نرمين عزت مسعد،  أ.د. مي فؤاد عطية2113-2111ندنت بيالجارديان والديلي تليجراف وااليند
 

  .(2113)استاذ بآداب جامعة حلوان( و د.غادة عبد العزيز فهمي ) 
  
 

للغة اإلنجليزية ة حيث قام قسم اتشجع الكلية الهيئة المعاونة والطالب على المشاركة في المشاريع البحثي  -5

ة ظاهرة "أنا لغتي" تم فيها مناقش خاصة باللغة القوميةبعمل مشروع بحثي جماعى تم عرضه في ندوة  

ذا المشروع العربيزي أي استخدام اللغة االنجليزية بديال للغة العربية في المجتمع المصري. شارك في ه

الهيئة من و .د.كرمة سامي ، د.أحمد صديق ، د.محمد طلبةمن بينهم أ مجموعة من أعضاء هيئة التدريس

ات طالب الدراسمن و ، ندى عبد اللطيف محمد قطيط من بينهم: شيرين مصطفى كامل، رضوى المعاونة

نية تم العليا ماريان فوزي، ياسمين الكاشف، هاجر هشام، منى جمال، و قد بنوا أبحاثهن على دراسات ميدا

  (5/17رفق ف )  م .عرضها في الندوة

وتشجيعا للنشاطا لطالبى البحثى وتحفيزا لهم على اكتساب مهارات عرض معرفية خصصت في هذه  -6

بمناقشة جماعية  طالب وطالبة بمرحلة الليسانس 05الندوة جلسة لقسم اللغة االنجليزية  قام فيها حوالي 

  (5/17ب بالقسم. )مرفق ف لرواية كاتبة عربية أمريكية تحت إشراف أد. فدوى كمال أستاذ األد

يقام في الكلية كل عام  منتدى شباب الباحثين لتشجيع شباب الباحثين على نشر ابحاثهم و التقدم بخطى  -7

ثابتة في أبحاثهم و للحرص على اإلستفادة القصوى من هذه األبحاث لتحقيق التطوير المستمر للبرامج و 

  (5/23)مرفق الندوات .المقررات

كلية بتنمية المهارات التدريبية في مجاالت اللغة واألدب والترجمة فقد نظمت على سبيل المثال تهتم ال -0

عدة ورش عمل لتدريب الهيئة المعاونة وطالب مرحلتى الليسانس والدراسات العليا على أعمال الترجمة 

ارجها. ورشتا سبتمبر باالشتراك مع منظمات دولية مثل األدب عبر الحدود واألمم المتحدة داخل الكلية وخ



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 241

 

ورشة  13،  ورشة الترجمة في الجامعة األمريكية  مع األمم المتحدة، و نظمت األمم  المتحدة LAF مع

عمل باستخدام الفيديو كونفرانس خاصة بتدريب طالب الدراسات العليا، ونظمت الكلية  ورش عمل لتدريب 

 (5/24)مرفق ورش العمل ف  .البلتاجي أ.د.خالد الطالب على ترجمة األفالم و يرأس هذه الورشة

معمل للغويات والترجمة لتوفير األماكن واإلمكانات الالزمة لتدريب الطالب  11إنشأت الكلية عدد  -2

  والستيعاب التضخم فى أعداد الطالب الملتحقين بالكلية عبر مكتب التنسيق.

رسين المساعدين والطلبة للخارج لتنمية تيسر الكلية سبل سفر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمد -11

 قدراتهم البحثية.

ؤسسات الثقافية  متسعى الكلية للتعاون مع الجهات األجنبية مثل الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وال -11

للحصول على مساعدات تمكن الباحثين من اإلتصال بدور النشر الدولي مثل دار النشر الفرنسية الرماتان 

L’Harmattan   و قد تم نشر أبحاث مؤتمر اللغة الفرنسية في دار النشر الفرنسيةL’Harmattan   و

(و اصدار الرماتون 13 /5اصدارات الكلية )مرفق ف  .نرفق كتاب هذا المؤتمر مع باقي إصدارات الكلية

  (5/21)مرفق ف بفرنسا

لة لقاءات مع السيد الدكتور/ نبيل استضافة الخبراء فى مجال البحث العلمى لتوجيه الباحثين، عقد سلس -12

على )دكتوراه في هندسة الطيران وخبير برمجيات ومعلومات ( للتوعية بإمكانية تمويل األبحاث الترجمة و 

)مرفق الندوات . اللغوية من الخارج و التدرب على كيفية التقدم باقتراح مشروعات بحثية للجهات الممولة

                                                                                                      (5/23 ف مرفق

                                                                                                                    

                                 .(5/12ف ق )مرف المكتبة األلكترونيةنظمت الكلية دورات في استخدام  -13

فى مشروع الفهرس اإللكترونى ضمن مشروع ميكنة  2113 - 2112اشتراك المكتبة هذا العام تم  -

                                                                              المكتبات التابع للمجلس األعلى للجامعات.
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ش عمل، ودورات تدريبية ألخصائى المكتبة والهيئة المعاونة ومدرس اللغة باألقسام العلمية تم عمل ور -

                                                                                            المختلفة للعمل بالمشروع.

 نقطة( للعمل بالمشروع17المعلومات ) جهاز كمبيوتر متصلة جميعها بشبكة 17تم دعم المكتبة بعدد  -

                                                                           طابعة مخصصة لطباعة البار كود. 3عدد و

تم إدخال اللغات الفريدة التى تتميز بها مكتبة كلية األلسن مثل اللغة الصينية واليابانية والكورية والعبرية  -

                                                                              النظام بالمجلس األعلى للجامعات.إلى 

حققت بعض األقسام نسبة إدخال عالية مثل قسم اللغة العربية واللغة اإليطالية واللغة الفرنسية واللغة  -

غة الصينية وأقسام أخرى، وقد أوشك قسم اللغة العربية األلمانية واللغة اإلنجليزية واللغة اليابانية والل

                        االنتهاء من مرحلة طبع ولصق ليبل الباركود، ولكن باقى األقسام مازالت تكمل العمل بجد واجتهاد.

تر متصل جهاز كمبيو 22، تتكون من بالدور الخامس بالكلية تم تجهيز مكتبة الكترونية مكيفة بدور المكتبة -

         ، مخصصة للبحث واالستعارة واالطالع إلكترونيًا.)قابلة للتطوير الحقا(نقطة( 22بشبكة اإلنترنت )

                                    .تم ربط الكمبيوترات بالمكتبة األلكترونية بشبكة داخلية بالكمبيوتر الرئيسى -

                                    .لتوفير خدمة الطباعة للمستخدمينر تم تزويد المكتبة الرقمية بماكينة تصوي -

كاميرا للمراقبة بالمكتبة الرقمية ضمن شبكة المراقبة التى تشمل مكتبة اللغة العربية  2تم تخصيص عدد  -

كاميرا، متصلة بأربعة أجهزة للتسجيل والعرض، وشاشتين للتكبير  56ومكتبة اللغات، حيث تتكون من

                                                                                                             والعرض.

ٌخصص شاشة عرض معلقة فى مدخل المكتبة لعرض تعليمات وآداب أستخدام المكتبة، وجارى تجهيز  -

مة والحديثة للغات التى تدرس بالكلية تحت أفالم تسجيلية ثقافية قصيرة عن الحضارات والثقافات القدي

                                                               إشراف السادة رؤساء األقسام ولجنة المكتبات بالكلية.

                    يتم صيانة المكتبة الرقمية ضمن خطة الصيانة التابعة لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية. -

فى إطار تفعيل وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة اقامت كلية األلسن بالمشاركة مع مشروع  -

التابع للمجلس األعلى للجامعات ورشة عمل عن : "كيفية   ICTPاستثمار تقنيات المعلومات واالتصاالت 
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 - 2 - 27يوم األربعاء الموافق  استخدام قواعد البيانات العالمية الخاصة بالمكتبة الرقمية"، وكان ذلك

                                                                           .م ، بقاعة المؤتمرات بكلية األلسن2113

اعضاء هيئة التدرس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا باألقسام حضر الورشة عدد كبير من  -

                                               فاد الحضور واثنى الجميع على حسن األداء.العلمية المختلفة، واست

بالمشاركة مع مشروع استثمار  بعد نجاح ورشة العمل السابقة تم إختيار كلية األلسن إلقامة ورشة أخرى -

ة استخدام قواعد البيانات التابع للمجلس األعلى للجامعات عن : "كيفي  ICTPتقنيات المعلومات واالتصاالت 

                                               ، هذه الورشة لكل كليات الجامعة.العالمية الخاصة بالمكتبة الرقمية"

عداد من : فريق عمل المكتبة الرقمية وفريق عمل وحدة التدريب بالكلية باألعداد وقد قام نفس فريق اإل -

 بقاعة المؤتمرات بالكلية، الساعة العاشرة صباحا بعنوان " 2113مارس  26،  25لهذه الورشة يومى 

                                                    النشر والتحليل العلمي وقواعد البيانات العالمية بالمكتبة الرقمية" .

لمكتبة ا ول على موقعحساب خاص لكل اعضاء هيئة التدرس والهيئة المعاونة بالكلية للدختم إنشاء  -

  من قبل إدارة المشروع بالجامعة وإرسل للكلية. www.eulc.edu.eg  كترونىلاال

                            إتخاذ القرارات لتحفيز ورعاية الباحثين بالمؤسسة على مستوى الجامعة والكلية مثل: -04

                          لكل طالب بحث كل ستة أشهر للوقوف علي مدى تقدم البحث. عمل سمينار دوري -

                             .نشر بحث على األقل كشرط أساسي لتشكيل لجنة المناقشة ألبحاث الماجستير والدكتوراه -

ألسبوع الثقافي الخاص بالكلية تشجيع طالب البحث العلمي والهيئة المعاونة علي االشتراك بأبحاثهم في ا -

وسمينارات األقسام والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة داخل وخارج الكلية والتدريب على 

يوم اللغة  -أحدث التقنيات التكنولوجية  )وقد عقدت الكلية منتدي الشباب األول و منتدى الشباب الثاني

                                                               (5/23مرفق الندوات )ف  .العربية ويوم المترجم(

تقدم إدارة الجامعة جوائز قيمة للنشر الدولي سنويًا وقد فاز بها هذا العام أ.د/ سهيمة صالح قسم اللغة  -

معة مرفق محضر قرارات مجلس الجا اإليطالية ود. رشا الخميسي و د. ريهام الخميسي قسم اللغة الفرنسية.

) مرفق  .و نرفق محضر قرارات مجلس الجامعة الخاص بصرف مكافآت هذه الجائزة الخاص بهذه الجوائز

http://www.eulc.edu.eg/
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                                                                                                                (5/0ف

ية الستخدامها في شراء كتب ومراجع ودوريات علمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لألقسام العلم -

                                                                                       الزمة لتطوير البحث العلمي.

دم تهتم الكلية بتنمية المهارات البحثية للهيئات المعاونة عن طريق دعم الباحثين ماديا ومعنويا حيث تق -

                                    .إدارة الجامعة مكافآت للباحثين عقب مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه

تبدي الكلية اهتماما كبيرًا لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس مثل حضور  -

األقسام العلمية وتشجيعهم على حضور دورات المؤتمرات العلمية و ورش العمل المتخصصة و سمينارات 

( صور من الشهادات التي حصل عليها 5/14 فو نرفق )مرفق  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  بعد حضورهم دورات 2113-2112أعضاء الكلية خالل عام 

ات في قواعد البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة عين شمس،و تظهر هذه الدور

                                                                                                   التدريس بكل قسم.

                                                                 ادراج الباحثين في المشروعات البحثية الممولة. -

تشجيع شباب الباحثين على النشر بدون مقابل تحفيزا لهم على البحث العلمى والترجمة أبناء رفاعة،  -

بطبع ونشر بحث  17/7/2113قرار من مجلس الكلية بتاريخ إبريز، مجلة األلسن للترجمة، هذا و نرفق 

ي من مناقشة الدكتوراه قبل المهلة واحد) من خالل وحدة رفاعة( لكل عضو من أعضاء الهيئة المعاونة ينته

                                                                                                 المحددة من الجامعة.

تتحمل وحدة رفاعة تكاليف إصدارات مجلة األلسن للترجمة و كتاب إبريز و كتاب ابناء رفاعة  و ذلك   -

 العلمي حيث تنشر فيها أبحاث شباب الباحثين لمرحلة ما قبل الدكتوراه. تشجيعا للبحث 

 مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية 5/2/2

تمت االستفادة من نتائج بعض األبحاث العلمية في تحديث المقررات الدراسية والعملية التعليمية وتطوير  -1

 .افة موضوعات علمية حديثةالمحتوى العلمي لبعض المقررات وإض
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تشجع الكلية الهيئة المعاونة والطالب و أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المشاريع البحثية  -2

وحضور المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المتخصصة وسمينارات األقسام العلمية والتدريب على 

 احدث التقنيات التكنولوجية.

  لمالية للبحث العلمي لشراء الكتب والمراجع واالآلت التكنولوجية الحديثة.زيادة المخصصات ا -3

                                                            تمويل البحث العلمي 5/2

 مصادر تمويل البحث العلمي 5/2/0

لطبيعة تخصص  تبذل الكلية أقصى جهدها لدعم أنشطة البحث العلمي برغم محدودية الموارد نظرا -1

 الكلية من دراسات نظرية.

للبحوث و تنمية المعلومات   يتمثل المصدر األساسي لتمويل البحث العلمي في الكلية  فى "وحدة رفاعة -2

وهي وحدة ذات طابع خاص تتولى حسابيا عملية النشر العلمى والثقافى لباحثى   اللغوية و الترجمية"

والعرب. وتعتمد المجالت العلمية على التمويل الذاتى فيما تقوم الكلية إضافة إلى الباحثين المصريين 

الكلية بتمويل المطبوعات الثقافية ذات الطبيعة غير الربحية من موارد الوحدة ذات الطابع الخاص هذا 

 ف )مرفقباإلضافة إلى مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد وحصيلة موارد الدراسات العليا

 . و جميعها مكمل للتمويل من ميزانية الجامعةعات البحثية الممولة من خارج الكلية والمشرو (5/15

أما عن مردود المخصصات المالية المنفقة علي البحث العلمي خالل السنوات الخمس الماضية فيمكن  -3

ر القول أنه تم اإلنفاق علي المجالت العلمية الخاصة بالكلية مما ساعد أعضاء هيئة التدريس على نش

أبحاثهم وحصول العديد منهم على جوائز محلية ودولية. تتحمل الجامعة نفقات سفر أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة المعاونة و تذاكر سفرهم لحضور المؤتمرات و المهمات العلمية مرة واحدة كل 

 .(5/12 ق ف)مرفعامين
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 هناك بعض الشواهد التي تعكس مردود البحث العلمي بالكلية مثل:و  -

 .صول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائزح -1

 .و دوليًا نشر العديد من األبحاث محليًا -2

 .لمشاركة في العديد من المشروعات البحثيةا -3

هذا باإلضافة للمنح و البعثات التي تقدمها الدولة لطالب البحث العلمي و كذلك المنح و المهمات العلمية  -4

 و المشروعات البحثية.التي تتيحها اإلتفاقيات 

 (5/16) مرفق ف  .تخصص الكلية موازنة سنوية ألنشطة البحث العلمي -

 

                                                                    أنشطة علمية 5/4

 (5/08( و اتفاقيات )مرفق ف5/07مشروعات بحثية ممولة )مرفق ف  5/4/0

 (  :5/07ة)مرفق ف المشروعات البحثية الممول

شارك أعضاء من كلية األلسن جامعة عين شمس، في مشروع "سلسلة الجوائز" أحد مشاريع "الهيئة  -1

المصرية العامة للكتاب" وتمثلت المشاركة فى ترجمة كتابين للكاتب الفرنسي المشهور بيير لوري بعنوان:  

 .2117لرؤيا في اإلسالم"  تاريخ اإلصدار و" تعبير ا 2116"علم الحروف في اإلسالم" تاريخ اإلصدار 

جامعة عين شمس سياسة المشروعات البحثية التنافسية منذ عدة سنوات تطرح للمشاركة على تتبع  -2

مستوي القطاعات المختلفة. وقد شاركت كلية األلسن فى المشروع البحثى" أطفال الشوارع بين المواجهة 

تماعية وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الدراسات العليا والبحوث والعالج" الذي تبناه قطاع العلوم االج

( وباحثه الرئيس والمشرف على مراحل إنجازه أ.د. سامية خضر أستاذ 21/1/2110بالجامعة بتاريخ )

االجتماع بكلية التربية واشتركت فيه كلية األلسن ممثلة في السيدة الدكتور/ نهي فيصل ببحثها فى الفترة من 

 جنيها مصريا. 273111وقدرت الميزانية اإلجمالية للمشروع بـ  2111و حتى  2110م عا
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المشروع البحثي المشترك بين قسم اللغة األلمانية بكلية األلسن جامعة عين شمس وقسم الدراسات  -3

العربية بجامعة أوتو فريدريش بمبرج وعنوانه " صور ووظائف ادب الطفل في كل من األدب العربي 

 . 3/11/2111ألدب األلماني". في مجلس الكلية وا
  

. مشروع بحثي مقدم من قسم اللغة األلمانية بالتعاون مع جامعة يوهان فولفجانج جوتة مركز دراسات 4

 األطفال والشباب بألمانيا.

مشروع تدريبى بحثي" األدب عبر الحدود" بين جامعة عين شمس ومعهد ميركيتور لإلعالم واللغات  -5

ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس  0/7/2112قافة وجامعة آبريستويث مقاطعة ويلزالمملكة المتحدةوالث

نموذج للتدريب قصير المدى لطلبة أقسام اللغات األجنبية مع التركيز على الترجمة األدبية من أجل تأسيس 

                                                                دورات تدريبية منتظمة في مجال الترجمة األدبية.

و قد نظمت كلية األلسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة األدب عبر الحدود و أنا ليند لحوار  -

الثقافات و المركز الثقافي الفرنسي و  المركز الثقافي البريطاني ورشة عمل في الترجمة األدبية في الفترة 

                                                                                            .2/2111/ 22- 17من 

 Wikimedia" إثراء المحتوي العربي لموسوعة ويكيبيديا " مدعوما من مؤسسة ويكيميديا المشروع  -

Foundation 8/8/2102.                                                                                       

                                                         يهدف هذا البرنامج إلى تطوير ويكيبيديا باللغة العربية. -

الطالب إما بترجمة مقاالت ويكيبيديا من لغة أخرى إلى اللغة العربية، أو إجراء بحث وكتابة محتوى  يقوم -

 ربية أو المساهمة بمحتوى غير نصي )مثل الصور أو الفيديو أو الرسوم البيانيةجديد لويكيبيديا باللغة الع

 .رضوى و عبد الناصر و دعاء سيف

المشروع البحثي لشباب الباحثين بعنوان "التواصل بين الثقافات" برئاسة د/ نهلة محمد ناجي المدرس  -6

  .بقسم اللغة األلمانية
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ية الفرنكوفونية تمويل خارجي لتطوير البحث العلمي والعملية التعليمية إتفاقية تعاون بين الوكالة الجامع -7

بصفة عامة في بلدان الشرق األوسط بالتعاون مع البالد األوربية. و قد بدأ اإلعداد لمقررات سوف تدرس 

 7عبر الفيديو كونفرانس لتحقيق برنامج تبادل متقدم لتطوير تدريس الترجمة الفورية في  2115من سبتمبر 

 جامعات  عربية بالتعاون مع البالد األوربية.

اإلتفاقية التي عقدتها جامعة عين شمس مع جامعة سلمنكا األسبانية ممثلة في قسم اللغة االسبانية بكلية  -0

 ألستاذة اللغة األسبانية لغير الناطقين بها في مصر. Tempusاأللسن مشروع 

       ة واليابانية:يع الحكومات والمراكز الثقافية و المنظمات الكورعقدتها جامعة عين شمس م األتفاقيات التي -2

                                                                .) منظمة تعاون دولي( JICAالتعاون مع منظمة  -

                                                                       .Japan foundationالتعاون مع منظمة  -

                                                                              .التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة -

                                                                   . Korea foundation منظمة التعاون مع -

                                                                             مع السفارة الكورية بالقاهرة. التعاون -

 منظمة التعاون الدولى الكورية "الكويكا" -

 :و قد أتاحت هذه المشروعات

هائلة لتدريب المعيدين و المدرسين المساعدين وكذلك أتاحت فرص تدريب وسفرالطالب   فرص -

 .حضور طالب(و ()سفر21-5المصريين للخارج وحضور طالب أجانب الى مصر)مرفق ف 

 .والكلية نشر جميع األبحاث و األعمال المترجمة فى هذا المشروعات يتقدمها اسم الجامعة  -

العلماء من بعض الجامعات األجنبية  إللقاء المحاضرات فى الكلية للتعريف بآخر األبحاث دعوة األساتذة و -

 .لعلمية ولفتح قنوات اإلتصال بالجامعات األجنبية و كذلك سفر أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةا

 (5/12 )مرفق ف أساتذة زائرون -
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ري باألمم المتحدة( مأزق المترجم الفوري" المحاضر:د. نبيل عبد العال)مترجم فو" اإلختالفات الثقافية : -1

 .2112يناير 15

 -جامعة أوكالهوما –إحياء أدب سكان أمريكا األصليين " حاضر بها د. آالن فيلي ندوة بعنوان "  -2

 .2111مارس  15الواليات المتحدة األمريكية 

نظم قسم اللغة اإلنجليزية ورشة عمل عن " إستخدام التكنولوجيا في تدريس اللغة اإلنجليزية " بحضور  -3

يزية كلغة أجنبية بجامعة جورج تاون بالواليات المتحدة د. ديانا ورموث مدير برنامج تدريس اللغة اإلنجل

 .2111نوفمبر  4األمريكية 

بيتر شميت من جامعة اليبزك بألمانيا  قام بزيارة قسم اللغة األلمانية بكلية األلسن لمدة عشرة أيام خالل  -4

 .2111شهر مارس وإبريل 

سطن بالواليات المتحدة األمريكية بعنوان          ندوة د.مارجريت ليتفين أستاذ األدب المقارن بجامعة بو -5

 .17/11/2111"العدالة أم الظلم" ، هذة هي المعضلة: شخصية هاملت في مسرح الفريد فرج" 

ورشة عمل في مجال التقويم وكتابة اإلختبارات بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للغة اإلنجليزية بالسفارة  -6

بالواليات المتحدة  –بيركلي  –رشة د.ميلندا اريكسون من جامعة كاليفورنيا األمريكية بالقاهرة وتدير الو

 .2111ديسمبر 5و  4األمريكية 

الشرق األوسط للخدمات التعليمية  –محاضرة لألستاذ جيمس كيترر المدير األقليمي لمنظمة أمريكا  -7

             .2112مارس  22دول" والتدريبية ) أمديست( بعنوان " دور التعليم في توثيق العالقات بين ال

حضور أ د/علي بولوط األستاذ المشارك بجامعة مرمرة كلية األلهيات و أ د/ عابد بشار قوجاق األستاذ  -0

 .2113أغسطس  31يونيو الى  15بقسم اللغات الشرقية في الفترة من 

 (:08/ 5االتفاقيات المفعلة وبيانها كالتالى )مرفق ف

 جامعة عين شمس ممثلة في كلية األلسن وجامعة تسوكوبا "اليابان".اتفاقية مبرمة بين  -1

 اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة ميونجي بجمهورية كوريا. -2
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اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة ميونجي طوكيو للدراسات األجنبية وهي خاصة بتبادل  -3

 الطالب.

بين جامعة عين شمس وجامعة نابولي للدراسات "الدراسات  اتفاقية تعاون وتبادل علمي أكاديمي مبرمة -4

 الشرقية".

اتفاقية في إطار التعاون في مجاالت البحث والتعليم و برامج التدريب بين جامعة عين شمس وجامعة  -5

 هافانا.

 اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة غرناطة )اسبانيا(. -6

 التكنولوجيا )التقنية( أذربيجان.اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة  -7

 اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة جراتس بالنمسا. -0

 اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هانوفر بألمانيا. -2

 تفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومعهد الند سباشن باخوم بألمانيا.ا -11

 مبورج بألمانيا.اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ها -11

 اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا االتحادية. -12

 برنامج ماجستير مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة فوبرتال بألمانيا. -13

 . 11سود  –اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجامعة باريس  -14

 )ليون( فرنسا. 2وجامعة ليون لوميار اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية  -15

 اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس وجامعة اللغات والثقافة ببكين "الصين". -16

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ماكجيل بكندا اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في  -17

31/11/1222. 

ديانا بالواليات المتحدة اعتمد أ.د/رئيس الجامعة في اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ان -10

 .1226وحددت في عام  24/2/23
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اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة توليدو بوالية أوهايو بالواليات المتحدة اعتمد ا.د/رئيس  -12

 .3/6/26الجامعة 

واليات المتحدة اعتمد ا.د/ رئيس اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس )كلية األلسن( وجامعة تكساس بال -21

 .11/5/20الجامعة في 

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كونيكتكت مستورى بالواليات المتحدة و اعتمد ا.د/ رئيس  -21

 .11/5/20الجامعة في 

 .22عام  اتفاقية ثقافية موقعة بين جامعة عين شمس وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة و واردة للكلية -22

 مسودة اتفاقية ثقافية مع جامعة والية نيويورك بافلو بالواليات المتحدة. -23

اتفاقية التعاون التعليمي والعلمي مع جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية وافق السيد ا.د  -24

 .22/4/2111رئيس الجامعة في 

معة بريرى فيو تكساس بالواليات المتحدة بجا exceedالموافقة على مذكرة تفاهم بين مركز  -25

 .12/11/2115األمريكية اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في 

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية اعتمد ا.د/ رئيس  -26

 .4/4/2116الجامعة في 

رجيا بالواليات المتحدة األمريكية واردة اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كونستيت جو -27

 .21/0/2110اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في  2110للكلية في عام 

بنسلفانيا بالواليات المتحدة  -فيالدلفيا  –اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة درمكسيل  -20

 .21/0/2110األمريكية اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في 

 عة "السبينزا" في ايطاليا و جامعة عين شمس في مصر.اتفاقية بين جام -22

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ومعهد الدراسة بالخارج بجامعة بتلر بالواليات المتحدة األمريكية  -31

 .2/2/2112اعتمد ا.د/ رئيس الجامعة في 

 .12/12/2112ة في اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة مونتريال اعتمد ا.د/ رئيس الجامع -31
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 .12/12/2112اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومدرسة ايكول بوليتكيكمونتريال كندا اعتمدت  -32

 المملكة المتحدة. 13/1/2111اتفاقية تعاون بين جامعة جرينتش اعتمدت ا.د/ رئيس الجامعة في  -33

عة شارل بدولة التشيك ممثلة في كلية مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية األلسن وجام -34

 .2111اآلداب 

 .2111لشبونة وجامعة عين شمس  -تفاقية تفاهم مبدئية بين معهد كامويشا -35

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وبين الجامعات المختصة بالترجمة والمنظمات الدولية في الفترة  -36 

 .2111بين شهري سبتمبر ونوفمبر/

 .11/2111تعاون بين جامعة عين شمس واإلتحاد اإلفريقي جامعة بويا اتفاقية  -37

 .1/12/2111تفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ماتي بيال سلوفاكيا ا -30

 .15/3/2112برنامج اراسموس مندس بتمويل من اإلتحاد األوربي  -32

ين شمس أعتماد رئيس الجامعة تفاقية تعاون بين الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وجامعة عا -41

22/3/2112. 

 4/4/2112بروتكول تعاون بين كلية األلسن و األتحاد القومي لعمال مصر  -41

عقد بروتوكول تعاون مع جامعة ارتوا بفرنسا والمعهد الفرنسي بمصر تمهيد العقد اتفاقية تعاون  -41

الدكتوراة المعادلة للنظام األوروبي لحصول طالب الدراسات العليا علي درجة الماجستير األوروبي و

0/7/2112. 

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس كلية األلسن واألدب عبر الحدود ومعهد مركيتور لإلعالم واللغات  -42

 .21/6/2112جامعة ويلز بالمملكة المتحدة  -الثقافية 

 .2113تسكوبا باليابان تفاقية الثقافية بين كلية األلسن جامعة عين شمس و جامعة اإل تجديد -43

 المؤتمرات و األنشطة العلمية األخرى 5/4/2
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      .شارك طالب البحث العلمي في المؤتمرات وورش العمل في الخارج ومرفق الوثائق الدالة على ذلك -

 ُتتيح الكلية لطالب مرحلة الليسانس فرصا لالستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها الدول األجنبية وقد -

                                                                                         استفاد طالب األقسام التالية:

 قسم اللغة الفرنسية

 قسم اللغة األلمانية

 قسم اللغة الصينية

 قسم اللغة التشيكية

 قسم اللغة الكورية

 قسم اللغة اليابانية

                                                                                              قسم اللغة األسبانية

                               (5/21)ومرفق األوراق الرسمية الموثقة الدالة على ذلك )مرفق سفر طالب ف

                                                                                 :انشطة قطاع الدراسات العلياومن 

إحتفالية اليوم العالمي للغة األم ) شهر فبراير من كل عام(.                                                              -

              ملتقي شباب الباحثين ) شهر مارس من كل عام(.                                                  -

لجنة العالقات الثقافية الخارجية ) شهر مارس من كل عام(.                                         -األسبوع الثقافي -

ورشة الترجمة األدبية ) شهر سبتمبر من كل عام(.                                                                   -

للغة العربية ) شهر ديسمبر من كل عام(.                                                              اليوم العالمي  -

                                                                                             ورشة إبريز ) شهريًا( -

 35هو  2112/2111لمؤتمرات في الخارج خالل عام عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في ا -

أعضاء هذا بخالف  0هو  2111/2111عضو و مرفق األوراق الرسمية الموثقة الدالة على ذلك و في عام 

عضوا في المؤتمرات الدولية و في  15شارك  2111/2112المؤتمرات التي عقدت داخل البالد. وفي 
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) ومرفق األوراق الرسمية الدالة علي .و ورش العمل  عضوا في المؤتمرات 16شارك   2112/2113

 ( 5/21و ف17 /5و 5/11ذلك) مرفق ف

 (5/20عقد بالكلية مؤتمرات عديدة نذكر منها ) مرفق ف

                                          . 2115/ 3/3-1المؤتمرالدولي األول "الترجمة والتنوع الثقافي"  -1

                          .16/4/2117-14وتحديات قرن جديد" اني "اللغات واآلداب المؤتمر الدولي الث -2

المؤتمر الدولي لإلعالم عن مشروع الماجستير المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة فوبرتال  -3

                                        . 12/11/2112-2وموضوعة" التواصل بين الثقافات"في الفترة من 

المؤتمر الدولي األول لجمعية اللغة واألدب الكورية بعنوان " بحث أساليب تطوير تعليم اللغة الكورية  -4

                                             .1/1/2111في الدول األجنبية " بمشاركة باحثين كوريين بتاريخ 

دب و المجتمع " باالشتراك مع المركز الثقافي األسباني المؤتمر السنوي لقسم اللغة األسبانية بعنوان " األ -5

                                                                  .7/4/2111-6وجامعة نيارا األسبانية بتاريخ 

المؤتمر الدولي بكلية األلسن في الدراسات الثقافية تحت عنوان "السياسة الثقافية" رؤى معاصره في  -6

       (.5/1/2111)محضر مجلس الكلية بتاريخ  12/4/2111-10لغة و الترجمة و األدب في الفترة  ال

                      .4/3/2112المؤتمر األول" خبرات اللغة الصينية في البلدان الناطقة بالعربية" في  -7

 .31/4/2112-22المؤتمر الدولي للغويات الفرنسية "ضمير هي وعلوم اللغة" من  -0
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كما أن للكلية مساهمات ملموسة في أنشطة علمية على المستوى المحلي و األقليمي و الدولي حيث أن  -

ممثلين في منظمات أو هيئات قومية أو دولية ويشتركون في هناك عدد كبيرمن أعضاء هيئة التدريس 

 (5/22تحكيم األبحاث العلمية.) مرفق ف

 دبلوماسىأعضاء هيئة التدريس فى السلك ال

أ.د. أمل الصبان، أ.د. محمد أبو العطى، د. حنان بهي الدين ، أ.د. منار رشدي، أ.د. كاميليا صبحي، أ.د.  

 ، أ.د.ناصر عبد العالأحمد المغربي

 أعضاء يشتركون في لجان تحكيم األبحاث العلمية 

             ،  الحميد عبد هدر، أ.د.عوني عبد الرؤؤف، أ.د.ناأ.د. منى أحمد عبدالعزيز، أ.د. فيفيان بدي

 يأ.د. منار رشد، أ.د.كرمة سامي

 أعضاء هيئة التدريس األعضاء فى لجان المجلس األعلى للثقافة 

أ.د. كاميليا  صبحي رئيس اإلدارة المركزية للشعب و اللجان و أمين عام المجلس األعلى للثقافة ، أ.د. 

 عبد أ. د.منصور ، أ.د.كرمة سامي، م الغمريعونى عبد الرؤوف ، أ. د كرمة سامي، أ.د. مكار

أ.د.سعيد  أ. د. محمد العبد، و العطى، أ.د. محب  سعد أبراهيم،الوهاب،أ.د. أمل الصبان، أ.د. محمد أب

 أ.د. محسن فرجانيالبحيري ، أ.د. إيمان السعيد، 
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                                                                                                     أعضاء متميزون

قامت أ.د/.إيمان السعيد أبو الحسن بمراجعة برامج قسم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود  -

اإلسالمية في الرياض بناء على طلب من الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي في المملكة العربية 

                                                                                                             السعودية.

قام أ.د/ عامر محمد أحمد األستاذ بقسم اللغات السالفية بإلقاء عدد من المحاضرات وتقديم االستشارات  -

                                                        لطالب الدكتوراه بجامعة الفارابي بجمهورية كازاخستان.

.                                2111أ.د / ناهد عبد الحميد عضو لجنة الدول الفرنكوفونية بوزارة الخارجية  -

       .2112/2113أ.د/ ناهد عبدالحميد عضو بلجنة الترجمة ممثلة لكلية األلسن المجلس األعلى للترجمة -

.د/ ليلي جالل في لجنة تحكيم جائزة الشيخ زايد للكتاب ) فرع الترجمة( في دورتها الخامسة عضوية أ -

2111/2111.                                                                                                      

وزارة الثقافة ندبا من  –بباب الخلق أ.د/ ليلي جالل تقلدت منصب عام وهو رئيس دار الكتب المصرية  -

                                                                         (.2112سبتمبر -2117الجامعة ) سبتمبر

                                     . 2111ندب أ.د/ كاميليا صبحي أمينا عاما للمجلس األعلي للثقافة ديسمبر -

 -وكيل وزارة المجلس األعلي للثقافة -د/ كاميليا صبحي رئيسا لإلدارة المركزية للشعب واللجانندب أ. -

                                                                                .2111وزارة الثقافة يوليو/ ديسمبر

               .2112ة وزارة الثقافة اغسطس تقلدت أ.د/ كاميليا صبحي منصب مدير المركز القومي للترجم -

       .2112ندب أ.د/ كاميليا صبحي مشرفا علي قطاع العالقات الثقافية الخارجية وزارة الثقافة اغسطس -

 .2115/2110تقلدت أ.د/ كاميليا صبحي منصب ملحق ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس  -

عليمية بفرنسا وبلجيكا وسويسرا بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس ومستشار ثقافي ورئيس البعثة الت

2110/2111.                                                                                                      

وسويسرا بسفارة تقلدت أ د /أمل الصبان منصب مستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بفرنسا وبلجيكا  -

                                                                   .2114-2111جمهورية مصر العربية بباريس
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د أميمة زيدان ممثل عن مركز ضمان الجودة و التأهيل لألعتماد ألعمال المتابعة و التقييم  لكليات .أ -

                                                                                                 .2111الجامعة من 

                        . 2113أ د. اميمة زيدان رئيس مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس -

 .2112أ.د. كرمة سامى عضو لجنة مشاهدة أفالم مهرجان القاهرة السينمائى دورة نوفمبر  -

 (5/22ات العلمية المحلية و الدولية التي قامت الكلية بتنظيمها أو المشاركة فيها)مرفق ف الندو

انطالقا من دور كلية األلسن في دعم البحث العلمي و تحرص المؤسسة بمختلف أقسامها على تنظيم  -

و الدولية و  الندوات وورش العمل و اللقاءات الثقافية والمشاركة في المؤتمرات العالمية و اإلقليمية

 بيانها كالتالي: 

 .. أدباء نوبل مشاركة اأٌلقسام العلمية13/11/2117ندوة قسم اللغة األسبانية )أديب نوبل(  -1

 .2110أبريل  6-5ندوة "اللغة اآلم و الترجمة" في الفترة من  -2

  اإليطالية في العالم بمناسبة أسبوع اللغة   2110نوفمبر  2-3ندوة قسم اللغة اإليطالية في الفترة من  -3

باإلشتراك مع المركزالثقافي اإليطالي و حضور أساتذة أجانب )المركز الثقافي اإليطالي ( و بمشاركة 

 .أساتذة القسم

ندوة " اإلختالفات الثقافية : مأزق المترجم الفوري" المحاضر : د. نبيل عبد العال ) مترجم فوري  -4

 .15/1/2112باألمم المتحدة( 

 .2112ة قسم اللغة األسبانية بعنوان "غايات األدب المقارن بين الفن  شهر مارس ندو -5

نظمها  قطاع  - 4/2112/ 12-11ندوة عقدت بالكلية بعنوان "القدس عاصمة الثقافة العربية" في الفترة  -6

ة ودراسات بينية الدراسات العليا  احتفاال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. اشتمل البرنامج على قراءات شعري

 .تجمع بين األدب والتاريخ والسياسة

فعاليات األسبوع الثقافي اإليطالي بعنوان اللغة اإليطالية بين الفن و العلوم و التكنولوجيا بتاريخ  -7

 بحضور أساتذة من جامعة كامبريدج و جامعة روما و جامعة باري. 21/11/2112
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و الكوريين و الثقافة الكورية " وذلك بدعم من السفارة الكورية و اليوم الثقافي الكوري بعنوان " كوريا  -0

 .11/12/2112مؤسسة الكويكا بتاريخ 

الواليات المتحدة  -جامعة أوكالهوما –ندوة " إحياء أدب سكان أمريكا األصليين " المحاضر : آالن فيلي  -2

 .3/2111/ 15األمريكية 

 .31/3/2111-22" السرد ورؤية العالم " في الفترة من األسبوع الثقافي بكلية األلسن بعنوان  -11

 20/11/2111ندوة نظمها قسم اللغة الفرنسية بعنوان "رؤية جيلبير سينويه عن صورة مصر" يوم  -11

 (.3/11/2111)محضر مجلس الكلية بتاريخ 

كتور/ كريستوفر بمناسبة زيارة الد 2111ندوات نظمها قسم اللغة اإلنجليزية لمدة أسبوع بشهر مايو  -12

 (.1/12/2111أينيس األستاذ بجامعة يورك بكندا لمصر كأستاذ زائر )محضر مجلس الكلية بتاريخ 

بعنوان "المسرح ملتقى الفنون"  )محضر  2111مارس  24إلى  22األسبوع الثقافي لكلية األلسن من  -13

 (.5/1/2111مجلس الكلية بتاريخ 

ي تحت عنوان: "الترجمة بين التجربة و التسعير و التسويق" بهدف حلقة ثقافية في األسبوع الثقاف -14

 (.7/3/2111وضع الترجمة في قلب النشاط الثقافي بالكلية. )محضر مجلس الكلية بتاريخ 

تدعيما للروابط  23/11/2111بتاريخ  SABINE GRUBARندوة أدبية بالكلية لألديبة النمساوية  -15

 لنمساوي.الثقافية بين الجانب المصري وا

بقسم اللغة اإليطالية بالكلية توحيدا للروابط الثقافية بين جامعة عين  17/11/2111يوم ثقافي في  -16

 شمس والمعهد الثقافي اإليطالي.

 تدعيما للروابط الثقافية مع فنزويال. 2/11/2111أسبوع ثقافي فينزويلي بالكلية في  -17

عضلة : شخصية هاملت في مسرح الفريد فرج " المحاضر : د. ندوة " العدالة أم الظلم ، هذة هي الم -10

 .17/11/2111مارجريت ليتفين ) أستاذ األدب المقارن بجامعة بوسطن بالواليات المتحة األمريكية 

 .23/11/2111ندوة " نجيب محفوظ بال حدود" في  -12

 .26/2/2112لخلق في ندوة " قضايا الترجمة في القرن الواحد والعشرين" دار الكتب بباب ا -21
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 .21/3/2112-12منتدي البحث العلمي االول للباحثين الشباب " أبناء رفاعة... الثورة المعرفية"  -21

ندوة " دور التعليم في توثيق العالقات بين الدول " المحاضر: أ.د/ جيمس كيترر ) المدير األقليمي  -22

 .22/3/2112لتدريبية ) أمديست( الشرق األوسط للخدمات التعليمية وا -لمنظمة أمريكا

 .22/3/2112-27األسبوع الثقافي الكوري في الفترة من  -23

 .6/5/2112ندوة الترجمة وصناعة النشر يوم األحد  -24

 .2112مارس  20-26األسبوع الثقافي  -25

 .(6/6/2112) مجلس الكلية  14/5/2112اليوم الثقافي لقسم اللغة األسبانية  -26

 .(6/6/2112) مجلس الكلية  15/5/2112لثقافي البرتغالي اليوم ا -27

 .11/11/2112-2ندوة عن اإلدارة و القيادات الجامعية  -20

 .15/11/2112ندوة "مولد الشيخ العالمة إمام الكلمة رفاعة الطهطاوي  -22

المصري"  الصالون الثقافي لشهر أكتوبر بعنوان "رؤية مصر للمنطقة و العالم: فرص تنامي الدور -31

 .2112أكتوبر  16

ندوة قسم اللغة اإليطالية تحت عنوان " الثقافة اإليطالية في مصر و دول حوض البحر المتوسط قبل  -31

 .17/11/2112وبعد الربيع " 

" أديب ندوة بعنوان  بقاعة المؤتمرات بالكلية 5/11/2112األثنين الموافق عقد قسم اللغة الصينية يوم  -32

 ."موياننوبل الصيني 

 .2112/ 11/ 6استقبال للملحقين و المستشارين  الثقافيين من السفارات األجنبية  -33

 الصالون الثقافي لشهر نوفمبربعنوان "أديب نوبل الصيني مويان و اإلنتقال باألدب الصيني من المحلية -34

                                     .                                              20/11/2112الى العالمية" 

محاضرة بعنوان " أبحاث عن اللغة العربية: "قاموس األفعال الخاص باللهجة المصرية القاهرية  -35

الدارجة" و"تحليل اللغة العربية من حيث البنية اللغوية والصرف وبرنامج الحاسوب "كواكب"". وذلك يوم 

   الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية. في تمام 17/12/2112االثنين الموافق 
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 مارسيليا. -أستاذ متفرغ بجامعة بروفانس ايكس ،كلود اودبير \المحاضر: السيدة

                                                                              بحوث العلميةلباحث بالمركز القومي ل اندريه جاكاريني: كما شارك في المحاضرة باحثان:

                                               .: مهندس وباحث بالمعهد الفرنسي لآلثار الشرقيةاألستاذ جوبير و

 .البرنامج 10/12/2112"اليوم العالمي للغة العربية" منظمة األمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة  -36

 .25/2/2113افي لشهر فبرايربعنوان "بين وطن ثائر و إعالم حائر" الصالون الثق -37

 .5/3/2113الملتقى األول "األلسن و المجتمع: البرامج  الدراسية و سوق العمل"  -30

 .2113أبريل  11-11منتدى شباب الباحثين الثاني "الكلمة الطيبة"  -32

 .حملة "نحو ألسن خضراء"في اطار فعاليات  17/4/2113ندوة" األلسن و البيئة" -41

 بالتعاون مع اللجنة العلمية التحاد طالب كلية األلسن. 17/4/2113ندوة "الترجمة عبر العصور"  -41

عقد سمينار "دراسة فى كيفية تدريس اللغة الكورية و آدابها و سبل تنشئة متخصصين فى الدراسات  -42

التوالى.شارك فيه أساتذة قسم اللغة الكورية و الكورية بجامعة عين شمس فى مصر". للعام الثانى على 

طالب الدراسات العليا و طالب الفرق الثانية و الثالثة و الرابعة و األستاذ الدكتور عبد المقصود باشا رئيس 

قسم اللغة العربية بجامعة األزهر و المراجع الخارجى للقسم ، و األستاذ الدكتور سونج كوينج كن أستاذ 

 .2112 ية بجامعة جوسون بكوريا الجنوبيةالدراسات العرب

هناك ايضًا ورش عمل في الداخل والخارج شارك فيها أعضاء هيئة  التدريس و الهيئة المعاونة )مرفق 

 (:5/24ف

 .27/4/2112-26ورشة عمل لمعلمي اللغة الكورية في منطقة الشرق األوسط و إفريقيا في الفترة  -1

العلوم اإلنسانية،األدب و اللغة و الترجمة: رؤية معلوماتية " الخبير ورشة عمل عن "تطور البحث في  -2

   .                                                                          6/4/2111المعلوماتي د نبيل. علي

إلى  17/11/2111ورشة عمل نظمها قسم اللغة األلمانية بعنوان "ترجمة و تواصل" في الفترة من  -3

                                                   (.2/00/2101محضر مجلس الكلية بتاريخ ) 31/11/2111
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ورشة عمل عن "إستخدام التكنولوجيا في تدريس اللغة اإلنجليزية" المحاضر: د. ديانا ورموث ) مدير  -4

               ن بالواليات المتحدة األمريكية(.برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية بجامعة جورج تاو

ورشة عمل بعنوان"اللسانيات و المعجميات الحاسوبية لدعم الدراسات اللغوية الخاصة بالترجمة" الخبير  -5

.                                                                          11/5/2111المعلوماتي أد/ نبيل علي 

شة عمل عصف ذهني للتوصل إلى خطة بحث خمسية مقترحة لكلية األلسن تجمع بين المعرفة ور -6

.               2111اللغوية واألدبية و الترجمية و تكنولوجيا المعلومات، الخبير المعلوماتي د. نبيل علي 

ج بالمانيا في ورشة عمل صور ووظائف أدب الطفل األلمانية و العربية بجامعة اوتوفريدريش بامبر -7

                                                                                         .10/7/2111-11الفترة  

ورشة عمل تدريبية بكلية األلسن بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة " أدب عبر الحدود " وذلك خالل الفترة  -0

17-24/2/2111                       .                                                                         

 .6/11/2111ورشة عمل بالمغرب بعنوان ترجمة النصوص التقنية في مجال هندسة المياه في الفتره   -2

في الكلية وأشترك  15/1/2112عقدت ورشة عمل " إثراء المحتوي العربي لموسوعة ويكبيديا" في  -11

.                                                2112ا الطالب من األقسام المختلفة. مؤتمر ويكيبيديا يونيو فيه

                                            .6/2/2112ورشة عمل خاصة" بطرق التدريس واإلعداد والتخطيط للدرس" في  -11

                         .27/2/2112ي المعاصر رؤية جامعية" في حلقة نقاش" الحرية في المجتمع المصر -12

                 .27/2/2112حلقة نقاش مع عرض سينمائي " الحرية في المجتمع المصري المعاصر" في  -13

   .             2/2112/ 21-15/  2112/2ورشة عمل "الترجمة األدبية" ا لمنتدى الدولي الثاني -14

 .24/2/2112ابريز بداري النشر و التوزيع "العربي و البلسم"  ورشة -15

 ( 5/25ف)  مرفق :أنشطة علمية أخري

 .جلة فيلولوجي  نصف سنويةم -1

 .صحيفة األلسن سنوية -2



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 262

 

 .سنويةجلة األلسن للترجمة م -3

 مجلة فيلولوجي لمرحلة ما قبل الدكتوراه )نشرت فيه أبحاث شباب الباحثين( . -4

 عة إصدار خاص لملخصات الرسائل العلمية باللغة العربية.أبناء رفا -5

 إبريز، كتاب للترجمة ضم العدد األول نصوصا مسرحية مترجمة إلى العربية. -6

 (.6/6/2112إبريز إلبداع الشباب ) مجلس الكلية  -7

 .على جزئين 2111ابريل  12-10كتاب مؤتمر السياسة الثقافية  -0

 .كتاب منتدى شباب الباحثين األول -2

والفرنسية واأللمانية در كتاب رفاعة للترجمة يضم نصوصا مسرحية مترجمة من اإلنجليزية ص -11

 والصينية والروسية والتشيكية والتركية والعبرية إلى العربية.

 تم إصدار كتاب للترجمة باسم الكلية يضم نصوص مسرحية مترجمة إلى العربية لنشره وبيعه. -11

 :ترقيما دولياة مطبوعاتها وكافتحمل دوريات الكلية  -12

 ISSN(.  3710 -1607. صحيفة األلسن ) 1

 ISSN (.4242-1607. فيلولوجي ) 2

 ISSN (.026-1111.مجلة األلسن للترجمة ) 3

 تم استحداث اداره الكترونية لمجالت  الكلية:

 تم عمل ورش عمل ودورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس علي النشر اإللكتروني. -

 موقع للنشر اإللكتروني.داد تم إع -

 .تم استضافة موقع الكلية الخاص بالنشر اإللكتروني من الجامعة إلي الكلية -

 .تم تدشين دورية للنشر اإللكتروني لتشجيع نشر األبحاث -

 (25 /5تم عمل دورات لطالب الدراسات العليا للتدريب على ترجمة األفالم األجنبية )مرفق ف  -
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لباحثين على التقدم للحصول على جوائز محلية و دولية في األبحاث العملي حيث ترشح تشجيع الكلية ا -

(و تستقبل 5/0الكلية بعض الباحثين لنيل الجوائز و قد حصل عدد منهم علي الجوائز )أنظر مرفق ف 

 األساتذة الزائرين لتبادل الخبرات و لفتح قنوات اإلتصال مع الجامعات األجنبية .
 

 وامتحانات تنافسية بين الطالب مثل : تعقد مسابقات

مسابقة الجونكور أختيار الشرق وقد سافرت الطالبة التي أختارها القسم لتمثل جامعة عين شمس في  -

ختيار العمل الفائز بالجائزة في بيروت بلبنان وقد تم اختيارها من قبل جميع الجامعات األخري إفعاليات 

 .سفر طالب( 5/21)مرفق  2112 /11لتعلن اختيار الشرق علي المأل 
 

مسابقة معلومات عامة عن كوريا وتاريخها بدعم من قناة كبي اس الكورية و وزارة التجارة الكورية،  -

شارك فيه طالب قسم اللغة الكورية وطالب المركز الثقافى بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، و غيرهم من 

صل على المركز الثانى نهال عادل الطالبة بالفرقة الثانية بقسم المهتمين بالثقافة والحضارة الكورية ، ح

 اللغة الكورية. عقب ذلك عقد حفل تسليم الجوائز وتكريم المشتركين.
 

مسابقة المحادثة باللغة الكورية للعام السابع على التوالى شارك فيها طالب قسم اللغة الكورية بالكلية و  -

لثقافى بسفارة كوريا كوريا و مركز شباب بورسعيد و جامعة حلوان و دارسى اللغة الكورية فى المركز ا

طالبة من المغرب الشقيق. ضم الحفل فقرات عرض المتسابقين لموضوعاتهم و فقرات موسيقية و  أيضًا

عروض فنية متنوعة بين الغناء و األداء الحركى و انتهى الحفل بتكريم الفائزين و المشاركين و منحهم 

بين تلفزيونات و كاميرات و أجهزة تليفون محمول و مجموعة قواميس إلكترونية، و افتتح  جوائز تنوعت

الحفل بتوزيع قاموس للغة الكورية على طالب الفرقة األولى هدية مقدمة من السفارة الكورية بالقاهرة إلى 

لة األلسن و األستاذة الطالب المستجدين بالقسم على غرار كل عام. حضر الحفل أ.د ناهد عبدالحميد عميدة ك

الدكتورة نادية جمال الدين رئيس قسم اللعة الكورية و اليابانية بالكلية و السيد األستاذ الدكتور بارك 

المستشار الثقافى و اإلعالمى بسفارة كوريا  لفيف من األساتذة المصرين و األجانب  و ممثلى الهيئات 

  .بمصر و مندوبى جمعيات أهلية كوريةالدبلوماسية الكورية و كبرى الشركات الكورية 
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مسابقة كتابة تعليق على رواية "أرجوك اعتن بأمى" الكورية المترجمة إلى العربية. شارك فيها  طالب  -

القسم وغيرهم من داسى اللغة الكورية فى المراكز والهيئات المختلفة فى مصر وضمت المسابقة  العديد من 

األداب األجنبية. تعقد المسابقة بدعم من أكاديمية ترجمة  اآلداب والفنون محبى األدب الكورى والمهتمين ب

الكورية وتحت إشراف قسم اللغة الكورية بمصر عقب ذلك احتفال تم فيه تكريم الفائزين واستالمهم 

 لجوائزهم  شارك فيه جميع المشتركين وطالب القسم ولفيف من األساتذة ووفد من السفارة الكورية بمصر. 
   

ترشيح طالب الفرق  الرابعة وطالب الدراسات العليا للتدريب الميدانى، مثل عمل الترجمة التحريرية   -

والترجمة الفورية فى المنتديات واإلجتماعات والزيارات المختلفة التى تضم وفودًا كورية إلى مصر وعمل 

مية تلك المهارات لديهم. كان تغذية راجعة حول ذلك للتعرف على نقاط التميز والضعف لدى الطالب وتن

 آخرها تولى معيدة بالقسم الترجمة الفورية باإلجتماع السنوى لمنظمة التعاون الدولى الكويكا. 
  

عقد امتحانات تنافسية عادلة  بين طلبة قسم اللغة الكورية ليحصل ثالثة  من طالب الفرقة الرابعة ، و  -

 ثانية على منح دراسية مختلفة للدراسة بكوريا  وزيارة معالمها.طالبة بالفرقة الثالثة  وطالبان الفرقة ال
 

عقد مجموعات تدريبة لتدريب الطالب على الفنون الكورية  مثل العزف على اآلالت التقليدية للفنون  -

" ساموللورى" وتجربة معايشة  الثقافة الكورية القديمة والحديثة مثل التعريف لـالشعبية الكورية المعروفة با

 باللباس الكورى التقليدى و اتباع اآلداب الكورية فى الحياة اليومية  واإلطالع على مختلف صور حضارتها.
 

                                                                                مسابقة كأس السفير لألغنية الصينية:

ة عين شمس في مسابقة كأس السفير لألغنية، وقد أقيمت هذه شارك قسم اللغة الصينية بكلية األلسن، جامع -

المسابقة في المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وشارك فيها أقسام اللغة الصينية في الجامعات المختلفة ) 

جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة األزهر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الفيوم، المعهد 

  لغات والترجمة، والمركز الثقافي الصيني(.العالي ل
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وقد حصلت الطالبة/ إسراء حبيب بكلية األلسن، جامعة عين شمس على المركز األول في األغنية الفردية،  -

وحصلت على منحة للسفر إلى جمهورية الصين الشعبية لمدة عام، وحصلت الكلية كذلك على المركز األول 

 المشاركون على جائزة مادية. في األغنية الجماعية، وحصل
 

                                                                                           مسابقة كأس السفير للقصة: 

جامعة عين شمس في مسابقة كأس السفير إللقاء القصة، وقد  -شارك قسم اللغة الصينية بكلية األلسن -

، وشارك فيها أقسام اللغة 2113-4-11في المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بتاريخ أقيمت هذه المسابقة 

الصينية في الجامعات المختلفة ) جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة األزهر، جامعة قناة السويس، 

 افي الصيني(.جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الفيوم، المعهد العالي للغات والترجمة، والمركز الثق
 

جامعة عين شمس على  -وقد حصلت الطالبة/ ندى عماد حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية األلسن -

المركز األول في إلقاء القصة، وحصلت على منحة للسفر إلى جمهورية الصين الشعبية، وكذلك حصلت 

إلقاء القصة، وحصلت على جائزة  الطالبة/ هديل مصطفى الطالبة بالفرقة الثانية على المركز الثالث في

                                                   مالية، وباقي المتسابقين حصلوا على الجائزة التشجيعية وجوائز مالية.

 .الطالبة/ ندى عماد حمدي الحاصلة على المركز األول في مسابقة كأس السفير للقصة
 

                                                                                        سابقة جسر اللغة الصينية:م

بكلية صيدلة الدورة الثانية  بقاعة المؤتمرات 2/5/2113الخميس الموافق عقد قسم اللغة الصينية يوم  -

أسئلة يجيب  –عرض فني  -عشرة لمسابقة جسر اللغة الصينية ، وتنقسم المسابقة إلى ثالثة أقسام: مقال 

 عليها المشاركون.
 

 وقد حصل القسم على العديد من المراكز المتقدمة في هذه المسابقات. -
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                                                                                                       مسابقة المواهب:

بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مسابقة نظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس  -

 -كلية األلسن -المواهب لطالب أقسام اللغة الصينية بالجامعات المختلفة وحصل طالب قسم اللغة الصينية

 جامعة عين شمس على المركز األول والثاني والثالث وحصلوا على جوائز مادية من الجهة المنظمة.

  2102-1022خطة تمويل البحث العلمي 

ذالمسئول عن التنفي مصدر التمويل مؤشرات النجاح  مصدر التمويل مصادر اإلنفاق 

زيادة اقبال  -1/1

الطالب على التسجيل 

لرسائل الماجستير و 

الدكتوراه و الحرص 

على سرعة اإلنتهاء 

                 منها

زيادة اقبال  -1/2

الطالب على السفر 

في المنح و البعثات 

 جللخار

 

 

 الجامعة

 

 

 الجامعة

 

 

 

 

مكافآت الماجستير و  -1/1

 ثالدكتوراه المقدمة لطالب البح

 البعثات و المنح للخارج -1/2

 المقدمة لطالب البحث

 

 

 

 ميزانية البحث -1

العلمي المقدمة من 

 الجامعة
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ذالمسئول عن التنفي مصدر التمويل مؤشرات النجاح  مصدر التمويل مصادر اإلنفاق 

إقبال عدد  -2/1

كبير من 

أعضاء هيئة 

التدريس و 

 الهيئة المعاونة

على اإلشتراك 

 في المشروعات

ة البحثية الممول

 سواء في الداخل

 أو الخارج

زيادة ملحوظة  -2/2 

في سفر الطالب و 

 أعضاء هيئة التدريس

) اقسام  والهيئة المعاونة

وفرنسي و سالفي الماني 

و صيني و ياباني و 

 (كوري

عاتالمشرو  

 البحثية

 وكيل

الكلية   

لشئون   

الدراسات العليا   

و   

إدارة العالقات   

الثقافية   

شروعات مالتوسع في اإلشتراك في  -2/1

 بحثية ممولة

 Tempus)تمباس(

)ارسمس ماندس(  Erasmus 

Mendus 

AUF       الوكالة الجامعية (

 الفرنكوفونية(

DAAD 

و يتم من خاللها اآلتي:   

 عضاء هيئة التدريسسفر طالب و أ -2/2

للخارج و الهيئة المعاونة  

المشروعات  -2

ركة البحثية المشت

الممولة من 

الداخل او 

 الخارج
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ذالمسئول عن التنفي مصدر التمويل مؤشرات النجاح  مصدر التمويل مصادر اإلنفاق 

تطوير تدريس  -2/3

البرامج و المقررات 

ة سباني)تدريس اللغة األ

يس وتدرلغير الناطقين بها 

ث اللغة األلمانية و استحدا

 مقررات جديدة و استحداث

 الماستر األلماني(

اإلتصال  -2/4

 عالالمباشر و الف

بالجامعات 

مية قليالمختلفة اإل

         و العالمية

تقوم األمم  -

المتحدة بعمل 

ورش عمل 

د للتدريب عن بع

لطلبة الدراسات 

 العليا

و تقوم الوكالة الجامعية 

نية بإعداد ثالث الفرنكوفو

وحدات للبحث العلمي في 

 الشرق 

 المشروعات

 البحثية

 وكيل

الكلية   

لشئون   

الدراسات العليا   

و   

إدارة العالقات    

 الثقافية

تطوير المقررات و  -2/3

طرق التدريس تبعا ألحدث 

 النظم العالمية

فتح قنوات لإلتصال  -2/3

 المباشر بالجامعات العالمية

عليم امج التالتوسع في بر -2/4

الجامعي غير التقليدية 

مع  والمتميزة والتعليم عن بعد

مع الجامعات  العناية بجودته

   و المنظمات الدولية األجنبية

 

 

المشروعات  -2

ركة البحثية المشت

الممولة من 

الداخل او 

 الخارج
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ذالمسئول عن التنفي مصدر التمويل مؤشرات النجاح  مصدر التمويل مصادر اإلنفاق 

ألوسط: تـرجمة و أدب ا

و لغة و كذلك يتم 

اإلعداد لتدريس ثالث 

مقررات جديدة عن بعد 

 جامعات 0تشترك فيها 

بالتعاون  اقليمية و عربية

 مع الجامعات األجنبية

تم حضور أساتذة  -2/5

إللقاء محاضرات وعقد 

 ندوات وورش العمل

معمل  11تم تجهيز -2/6

و قاعتين باألجهزة و 

 تاآلالت و المعدا

 المشروعات

 البحثية

 وكيل

الكلية   

لشئون   

الدراسات العليا   

و   

إدارة العالقات    

ةالثقافي  

 

 

 

 

 

 

 

استقدام اساتذه زائرين-2/5  

 

تجهيزالقاعات باألجهزة واآلالت و  -2/6

 المعدات

المشروعات  -2

ركة البحثية المشت

الممولة من 

الداخل او 

 الخارج
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زيادة اشتراك  طالب 

ذه م في هالبحث بأبحاثه

 المجالت و الندوات

عقدت وحدة رفاعة  3/2

عدد كبير من الندوات 

وورش العمل لدعم 

 البحث العلمي

تم عقد مؤتمر  -3/3

هذا  2111دولي بالكلية

باإلضافة لمؤتمرات التي 

 أقامتها األقسام المختلفة

   

 عميد الكلية و رئيس كلية األلسن

 وحدة رفاعة
لة ريز و مجطبع المجالت العلمية: إب -3/1

 األلسن للترجمة و فيلولوجي و

صحيفة األلسن و مطبوعات 

 المؤتمرات

عقد ندوات و ورش عمل للنهوض  -3/2

 بالبحث العلمي

عقد الؤتمرات العلمية   بصورة  -3/3

 دورية و التكفل باإلنفاق عليها

وحدة رفاعة -3   

للبحوث   
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يذالمسئول عن التنف مصدر التمويل مؤشرات النجاح صادر اإلنفاقم     مصدر التمويل 

استفادة عدد كبير من 

 الطالب و أعضاء هيئة

التدريس و الهيئة المعاونة 

من اإلشتراك في المهمات 

العلمية أو التدريب عن 

بعد مما يكون له أكبر 

األثر في تطوير البرامج 

و المقررات و اتاح 

الفرصه إلضافة مقررات 

دراسية جديدة لمواكبة 

 الحديثالتطور العلمي 

الجامعات و 

الهيئات و 

 منظمات التعاون

ة الدولي

 والحكومات التي

أبرمت 

 اإلتفاقيات

ون وكيل الكلية لشئ

العليا و   الدراسات

إدارة العالقات 

 الثقافية

سفر طالب و أعضاء هيئة  -4/1

 التدريس و الهيئة المعاونة

يةتطوير البرامج و المقررات الدراس -4/2  

 الميةتبعا ألحدث النظم الع

تدريب طالب البحث  عن  -4/3

ديو طريق التعليم عن بعد و الفي

  Videoكونفرانس

conference)األمم المتحدة( 

المساعدات و المنح المقدمة  من  -4/4

الحكومات  و السفارات األجنبية و 

  المنظمات

اإلتفاقيات  -4

 المبرمة لتطوير

 العملية
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 المصادر الحالية لتمويل البحث العلمى:
 

 ميزانية الجامعة المخصصة للبحوث التنافسية على مستوى قطاعات الجامعة.  -

 المشروعات البحثية المحلية و العالمية. -

 ية، وحدة ذات طابع خاص.للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجم  وحدة رفاعة -

 مشاركات الباحثين. -

 الخطوات المستقبلية لزيادة الموارد المالية:

 تخصيص موازنة سنوية مالئمة ألنشطة البحث العلمي. -

 -خطوات إجرائية تتبناها وحدة رفاعة للنهوض بالبحث العلمي: -

 نالترويج للبحث العلمى بالكلية و العمل على جذب الطلبة الوافدي  -1

 م البحث العلمي.لدعتلقي المساعدات والتبرعات المادية والعينية من الجهات و المؤسسات واالفراد  -2

 على المشاركة فى دعم البحث العلمى.) تحفيزهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى)غيرالحكومى -3

 إثراء  المكتبة و

زيادة تجهيز 

 لخاصةالمعامل ا

بيل على س بالكلية

المثال إعداد و 

تجهيز معامل 

ة صوتيات ومكتب

مميكنة و 

حجرات الدراسة 

  الخاصة بالقسم

 الكوري

السفارات 

األجنبية و 

الهيئات و 

ية المراكز الثقاف

 و منظمات

 التعاون الدولي

لجنة المكتبات و 

 لجنة المعامل
 األجهزه و الكتب و التجهيزات و الجوائز

لكليةالمقدمة ل  

ية الهدايا العين -5

المقدمة من 

ةالجهات المختلف  
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 تسويق وبيع اإلصدارات والمجالت العلمية التي تم إصدارها والتسويق لها. -4

ام  اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الجامعات األجنبية والمؤسسات المختلفة للعمل على تمويل األبحاث إبر -5

                :مثل العلمية واإلتصال بدور النشر العالمية وتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي 

                                                                           TEMPUSشروعات تامبسم

                                                                                          مشروعات اراسمس ماندس

 الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

فتح قنوات جديدة مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة في ضوء مشروعات مشتركة من خالل  -6

 .(اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي)أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة و طالب

(، وهناك 5/26)مرفق ف.5/1/2111إعتماد مجلس الكلية في  ونرفق بخطة البحث العلمي الخطة التنفيذية 

 (.5/27لجنة مشكلة " لجنة البحث العلمي" )مرفق ف

 نقاط القوة:* 

كلية معتمدة وفقا الحتياجات المجتمع ومرتبطة بإستراتيجية الجامعة البحثية توجد خطة للمجاالت البحثية بال -

وتراجع دوريا بشكل سنوى.                                                                                                   

                                                  توجد لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلمي.      -

يشارك أعضاء هيئة التدريس بالكلية في البحوث العلمية بالكلية ويقومون بنشر األبحاث محليا ودوليا.          -

ارتفاع مؤشر ترقى أعضاء هيئة التدريس إلى درجات علمية أعلى وكذلك ارتفاع نسبة إنجاز معاونى  -

لرسائلهم العلمية.                                                                                                      هيئة التدريس

توجد قواعد بيانات البحوث العلمية بالكلية.                                                                             -

               مشتركة بين األقسام وبحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية.      إنجاز بحوث علمية -

يتم تحفيز ورعاية الباحثين الشباب بالكلية وارتفاع مشاركاتهم فى ندوات الكلية خاصة التى يرعاها قطاع  -

                                                                                                 الدراسات العليا.                 
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تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق حصولهم علي جوائز دولية ومحلية ويستعان  -

         بخبراتهم فى عدة مجاالت ثقافية.                                                                                    

تنفيذ سياسات وبرامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة.                                                        -

يشارك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية و الدولية.                                   -

علمية وندوات بصفة دورية.                                                                        تنظم الكلية مؤتمرات -

تنشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المجالت العلمية الخاصة بالكلية.                           -

                           ئة المعاونة.                       النشر االلكترونى ألبحاث أعضاء هيئة التدريس و الهي -

                                                                                                                           وجود مشروعات بحثية ممولة. -

 يتم ميكنة المكتبة بكلية األلسن. -

 ضعف:* نقاط ال

المخصصات المالية الخاصة بشراء الكتب والدوريات العلمية ال تكفي لشراء كل ما تحتاجه األقسام  -

                                                                                                                                                                                                                                   العلمية.

ما يفى باحتياجات الباحثين، ويرجى زيادتها  ال تكفي الموازنة المخصصة ألغراض أنشطة البحث العلمي -

 ي البحث العلمي.في الموازنة المالية القادمة للدولة أسوة بباقى الدول الناهضة لتحقيق تقدم مستقبلى ملحوظ ف

 .عدم وجود ميزانية محددة لدعم أنشطة البحث العلمي -

 * مقترحات التحسين:

  زيادة جذب الطلبة الوافدين للدراسة بالكلية لزيادة الموارد المادية للكلية.                       العمل على  -
مي و المادي للكلية.                         عقد اتفاقيات تعاون مع الكليات األجنبية للنهوض بالمستوى العل -
التوسع في اإلشتراك في المشاريع البحثية المحلية و العالمية.                                                   -
   تحفيز و تشجيع الطالب لألشتراك في المؤتمرات العلمية. -
تطبيقي تلبي إحتياجات المجتمع وتساهم في حل مشاكله  التوسع في إنشاء وحدات للتميز العلمي ذات طابع -

 الحالية والمستقبلية.
المستجدات الجديدة لضمان جودة التعليم وتطوير البحث  لمالئمة وضع قواعد واتخاذ اإلجراءات الالزمة -
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 العلمي محليا وإقليميا ودوليا.
 يق هذا التقييم.بلورة أسس ونظم لتقييم األداء البحثي ووضع مقاييس واضحة لتحق -
إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن والءهم وجذبهم لدعم الكلية  -

 والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة من خالل رابطة خريجي الكلية.
 ة من خاللزة في ضوء مشروعات مشتركفتح قنوات جديدة مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتمي -

 اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي.
 تدعيم اإلمكانات والتسهيالت البحثية وإعادة توزيع المتاح منها في ضوء األولويات البحثية. -
 قبول أعداد الطالب بمرحلة الدراسات العليا في ضوء طاقات وِإمكانات الكلية. -
 كلية.البحث عن صيغ جديدة، وغير تقليدية لمصادر تمويل ال -
 تفعيل نظم اإلرشاد األكاديمي للطالب. -
 التوسع في برامج التعليم الجامعي غير التقليدية والمتميزة والتعليم عن بعد مع العناية بجودته. -
إعادة النظر في المعايير واألسس التي تحكم انتقاء واختيار وتقويم وتدريب أعضاء هيئات التدريس  -

 دة األكاديمية الشاملة.ومعاونيهم في ضوء ضوابط الجو
استقدام أفضل العلماء والمتميزين في حقول التخصص المختلفة لإلفادة منهم وتشجيع نشر البحوث العلمية  -

 وحضور المؤتمرات العلمية.
 

 

******************* 
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  0/1 الدرجات الممنوحة

  الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة1/0/0

 جراءات المتبعة للتقدم:اإل

تمنح الكلية درجات الماجستير، والدكتوراه، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية، والتحريرية فقط،  -1

ودبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ولوحظ ثبات أعداد الحاصلين على هذه الشهادات خالل 

 ( 1 / 6عرض لها البالد.)مرفق تقرير إحصائى ف السنوات الثالثة األخيرة برغم الظروف التى تت

يوجه وكيل الكلية للدراسات العليا خطابا لألقسام العلمية إلخطارها بمواعيد قبول دفعة جديدة لتمهيدي  -2

ماجستير األدب واللغة ودبلومات الترجمة، ولالسترشاد برأيها فى البرامج الدراسية التى سيفتح بها باب 

لن رغبات األقسام داخليا من خالل لوحة إعالنات إدارة الدراسات العليا والكترونيا من قبول طالب جدد. تع

خالل موقع التواصل االجتماعى )فيسبوك( وموقع الكلية على شبكة المعلومات كما يتم اإلعالن في الجريدة 

 (6/2الرسمية،) مرفق ف 

 العملية التعليمية في الدراسات العليا 1/2

                                                      لوم/ الماجستير/ الدكتوراهبرامج الدب 1/2/0

تتبنى وتطبق الكلية المعايير األكاديمية الخاصة بالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد لبرامج الدراسات  -

                                                                                  (3 /6العليا )مرفق ف 

          (6/4)مرفق ف  5/6/2113تم اعتماد توصيف لكافة البرامج والمقررات الدراسية بمجلس الكلية  -

تمت مراجعة وتحديث برامج الدراسات العليا المختلفة بواسطة مراجعين خارجيين )عدا قسمى اللغة  -

يا بالكلية وال يوجد بها حتى اآلن كوادر مؤهلة لتدريس اليابانية والكورية حيث أنها أقسام جديدة نسب

 ( 5 /6الدراسات العليا وكذلك قسم اللغات األفريقية نظرا لتجميد القسم في السنوات السابقة( )مرفق ف 
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            (6/6تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير المرجعية األكاديمية )مرفق ف -

            (6/7محتوى المقررات الدراسية لكل برنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة ) مرفق ف يتوافق  -

سنوات طبقا لالئحة الكلية وقانون تنظيم  11تمتد الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية لمدة  -

نة المدة القانونية عدم تجاوز أعضاء الهيئة المعاو 2113/ 2112الجامعات، وقد لوحظ في العام األخير 

المحددة  وزيادة الوعى بضرورة االنتهاء من الرسالة العلمية دون تجاوز المدة القانونية. )مرفق تقرير 

 (6/0إحصائى من قسم اللغة األلمانية ف 

 نظام التسجيل واإلشراف العلمي  1/2/2

قدرة الباحث وتوافقها مع  يتم اختيار موضوع الرسالة من الباحثين ويوافق عليه المشرفين بناء على -

الموضوع، تعرض الخطة للنقاش والدراسة فى حلقة نقاش )سمينار( ثم تعتمد من القسم العلمى ولجنة 

تتم دوريًا قبل انعقاد لجنة الدراسات العليا فى اجتماعها الشهرى وبعده الدراسات العليا ومجلس الكلية. و

العليا بواسطة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  مراجعة إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات

والبحوث وإدارة الدراسات العليا بغرض تطويرها وذلك من خالل التأكد من البيانات الواردة فى ملف 

التسجيل من حيث االلتزام بموضوعات الخطة البحثية باألقسام العلمية بالكلية وتطابق موضوع الرسالة مع 

والتزام الباحث فى كتابة خطة الرسالة العلمية باللغتين العربية ولغة التخصص تخصص المشرفين عليها 

                                                                وتضمنها العناصر التالية وفقا لترتيبها الحالى:

                                                                                                     مقدمة قصيرة 

                                                                                                           أهمية البحث

                                                                         األسئلة المزمع اإلجابة عنها من خالل الرسالة

                                                                                                  مراجعة ألدبيات البحث

                                                                                                   فرضية البحث وهدفه

                                                                                                                   البحث منهج 
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          المادة العلمية                                                                                                               

خطوات البحث                                                                                                     

 (6/2ثبت )قائمة( بالمراجع المقترحة )مرفق ف

ُترفض الموضوعات البحثية من لجنة الدراسات العليا فى حالة فشلها فى تحقيق المعايير التى وضعت من  -

جنة للنهوض بالبحث العلمى بالكلية ويعاد الموضوع للقسم لمزيد من الدراسة حتى يستوفى تلك قبل الل

                                                                                                                المعايير.

ث كتيبا استرشاديا لمرحلتى التسجيل والمناقشة جميع إجراءات التسجيل موثقة ومعلنة حيث يسلم الباح -

وكذلك ملفا يحتوى على مجموعة من المستندات والنماذج الخاصة بالتسجيل وعناصر كتابة خطة الرسالة 

                                                                                             (6/2)مرفق ف .العلمية

    يدويا بالسجالت الموجودة في مكتب إدارة الدراسات العليا،  أواًلراءات التسجيل على مرحلتين تتم إج -

، ثم إضافتها إلى قاعدة البيانات ضمن مشروع ميكنة النظم  Wordتسجل الكترونيا على برنامج  وثانيًا

باحثين المسجلين للدرجات . وتتوفر بالكلية قواعد بيانات خاصة بطالب الدراسات العليا وللMISاإلدارية 

                                                                                             (6/2العلمية. )مرفق ف

تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقًا لتخصصات أعضاء هيئة التدريس ويقوم أ.د.  -

ليا بالتأكد من ذلك قبل الموافقة على عرض ُخطة الرسائل على مجلس الدراسات وكيل الكلية للدراسات الع

العليا بالكلية. كما توجد إجراءات موثقة ومطبقة للتأكد من أن الموضوعات العلمية مدرجة ضمن الُخطة 

قبل وأثناء  البحثية التي تقدَّم بها القسم، وأيضا توجد إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين

من   2التسجيل للدرجة العلمية مثال ذلك: )سيمينارات التسجيل للدرجة( حيث يقوم الطالب تطبيقا للبند رقم 

من الئحة الدراسات العليا بالكلية قبل التسجيل بالمشاركة فى حلقة نقاش )سيمينار( يعرض 14المادة رقم 

فى حلقات نقاش دورية )سيمينارات( بالقسم للوقوف فيها تفاصيل اختياره البحثى، وكذلك يقوم باالشتراك 

 (.6/2على مدى تقدمه في البحث بواقع مرة على األقل فى كل فصل دراسى )مراجعة مرفق 
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يقوم الباحث بنشر ملخص عن رسالته أو نشر جزء من الرسالة كما يتراءى له في مجلة علمية محكمة قبل  -

بإلزام طالب  26/11/2117قرار مجلس الجامعة بتاريخ  موعد مناقشة الرسالة و ذلك حسبما جاء فى

الدراسات العليا بنشر بحث أو قبول نشر بحث فى مجلة علمية قبل المناقشة. )مرفق طيه نموذج من بيان 

نشر األبحاث العلمية، ونموذج من إفادة بالمشاركة في حلقات نقاشية " السيمينار"  و إفادة بقرار مجلس 

ابريز  شر فى مطبوعات كلية األلسن ومرفق أيضا عينات من مطبوعات الكلية مثلالجامعة وضوابط الن

 (11 / 6(. ) مرفق ف منتدى شباب الباحثينوأبناء رفاعة و

 2/2/1 الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا

في معظم األقسام العلمية.  يتالءم بصفة عامة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات -

يتالءم بصفة عامة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسها، وتتدارك كما 

األقسام ذات الطبيعة النادرة بعض القصور في التخصصات عن طريق االستعانة بأعضاء هيئة التدريس فى 

                                             جامعة أو خارجها. التخصصات البينية وكذلك باالنتدابات من داخل ال

معمل مجهزة  13تم تجهيز ثالثة معامل صوتية جديدة، باإلضافة إلى المعامل القديمة )يصل عددها إلى  -

                                 جميعها لالستعمال(، وجميع المعامل متصلة بشبكة المعلومات. قواعد بيانات مرفقة

                 تم تجهيز ثمان معامل كمبيوتر للتعليم اإللكتروني متصلة بشبكة اإلنترنت. قواعد بيانات مرفقة -

يوجد بالكلية مكتبة كبيرة تحتوى على أعداد كبيرة من الكتب القيمة التى يصرح لطالب مرحلتى الليسانس  -

ى المكتبة، وكذلك يتاح لطالب الدراسات العليا االطالع والدراسات العليا اإلطالع عليها والتصوير منها ف

على مكتبة الرسائل العلمية، كما افتتحت فى الفصل الدراسى الماضى المكتبة الرقمية التى توفر للباحث 

التواصل مع قواعد البيانات العالمية وطباعة المادة العلمية بشكل ورقى أو حفظها على قرص مدمج. )مرفق 

                                                                                                             (6/11ف 

وتم أيضا إمداد مكتبة "رفيق الدرب" وهى مكتبة خاصة بالطالب ذوى اإلعاقة البصرية بفريق عمل  -

فى طباعة المناهج للطالب بطريقة متكامل من المتخصصين والمتقنين للغات األجنبية لتقديم خدمة متميزة 
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برايل وكذلك التواصل مع األقسام العلمية عبر البريد االلكترونى لتوفير المادة العلمية أوال بأول للطالب 

وأخيرا مساعدتهم على تحدى اإلعاقة بالتعامل مع التكنولوجيا والتدريب على كتابة االمتحانات بأنفسهم 

قسام العلمية لطبع أوراق االمتحان بطريقة برايل بشكل يتزامن مع طبع بواسطة الحاسوب، والتنسيق مع األ

  (11 /6)مرفق ف  .أوراق الدفعة بأكملها)قرار مجلس كلية(

 طالب الدراسات العليا 1/2

 االلتحاق ببرامج الدراسات العليا1/2/0

لى األعداد المسجلة باإلدارة هناك تزايد في أعداد الطالب المقيدين في برامج الدراسات العليا. وبالرجوع إ -

من نسبة عدد الطالب في الدراسات العليا، مرفق سياسة  معتمدة  %4.3نجد أن نسبة الطالب الوافدين 

 (6/12)مرفق ف  .لجذب الطالب الوافدين وحدة الجودة معتمدة من مجلس الكلية

2/2/1 تقويم طالب الدراسات العليا                                                                       

    اجعة مرفق)مر .يتم تقويم الطالب فى شكل امتحانات شفهية وتحريرية طبقا لالئحة الدراسات العليا -

                                                                                                         (0 / 6ف 

                                               .ق تقويم الطالب مع المخرجات المستهدفة للتعلمتتوافق طر  -

                        (6/13تتوافق طرق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب )مرفق ف  -

دريس بعض ل قيامهم بتيطبق نظام الممتحنين الخارجيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خال -

        لحكم )مرفق مذكرة تشكيل لجنة ا .المواد )المنتدبين من الخارج( أو فى مناقشتهم للرسائل العلمية

                                                                                                         (6/14ف 

) مراجعة   .26/11/2117من الرسائل طبقا لقرار مجلس الجامعة بتاريخ يقوم الطالب بنشر أبحاث  -

(6/11 ف مرفق  
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2/2/1  رضا طالب الدراسات العليا                                                                      

م فريق ويقو يوزع استبيان على طالب الدراسات العليا فى نهاية كل عام دراسى لقياس درجة رضاهم -

عل يتم مخاطبة عمل تحت إشراف أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا بعمل تحليل نتائج رضا الطالب، وبالف

اسات العليا األقسام لالستفادة من هذا التحليل في تطوير برامج الدراسات العليا، وإحاطة أعضاء لجنة الدر

الئحة  ه المقترحات قرارات أخذ بها عند وضعبمالحظاتهم ومقترحاتهم لمناقشتها وتتخذ بناء على هذ 

لى سبيل الدراسات العليا الجديدة وفق نظام الساعات المعتمدة الذى يطبق بعض مقترحات الطالب منها ع

ه فى ورقة المثال ما يتعلق بالشفافية فى عالقة الطالب بعضو هيئة التدريس، وإحاطة الطالب بأخطائ

ية، وتوفير لعمل، وحرية الطالب فى اختيار المواد المالئمة لميوله البحثاإلجابة، وارتباط المناهج بسوق ا

ب الراغبين الوقت المكرس لمنح الدرجة العلمية، وفصل قبول الترجمة التحريرية عن الفورية لمنح الطال

ا على خالف في التخصص في الترجمة التحريرية الفرصة في التدرب والحصول على شهادة جامعية علي

يا الجديدة وفق السابقة. )مرفق تحليل االستبيان ومرفق نسخة الكترونية من الئحة الدراسات العل الالئحة

                                                                 ( 15 / 6نظام الساعات المعتمدة( ) مرفق ف 

لنتيجة ب االلتماسات عقب إعالن اهناك قواعد معلنة للتعامل مع التماسات الطالب  حيث يتم فتح با -

ث يقوم ولمدة أسبوعين و تحال االلتماسات المقدمة من الطالب إلى رئيس كنترول الدراسات العليا حي

مقدمي  بدوره بتشكيل لجنة برئاسته لفحص هذه االلتماسات ومراجعة أوراق اإلجابة الخاصة بالطالب

فق ف )مر -محضر فحص صناديق مقترحات الجودة(هذه االلتماسات )مرفق آلية تلقى شكاوى الطالب و

6 / 15.)  
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 نقاط القوة:* 

 يتم التعريف ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها المؤسسة بوسائل عملية شتى. -

 تم تبني معايير قياسية أكاديمية قومية لبرامج الدراسات العليا. -

 لجميع برامج الدراسات العليا. يوجد توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية -

 توجد إجراءات موثقة مطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجة العلمية. -

 يالئم التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس المقررات التي يشاركون في تدريسها. -

ية في برامج الدراسات العليا. حيث تم تجهيز تتوافر اإلمكانات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية البحث -

معمل مجهزة جميعها  13ثالثة معامل صوتية جديدة، وصيانة المعامل القديمة )يصل عددها إلى نحو 

كمبيوتر للتعليم  معلومات. وتم تجهيز ثماني معاملتجهيزًا كاماًل(، وجميع المعامل متصلة بشبكة ال

 اإللكتروني. 

 وفر للباحث التواصل مع قواعد البيانات العالمية.تجهيز مكتبة رقمية ت -

تحديث مكتبة رفيق الدرب وتزويدها بطاقم إدارى متكامل لمساعدة الطلبة ذوى اإلعاقة البصرية وتقديم  -

 خدمات متنوعة تتفق واحتياجات الطالب.

 يزداد اإلقبال على برامج الدراسات العليا بالمؤسسة. -

 مخرجات التعليمية المستهدفة للتعلم.تتوافق طرق التقويم مع ال -

ُيتبع نظام الممتحنين الخارجيين في االمتحانات التحريرية، والشفهية، والمناقشة العلنية في درجتّى  -

 الماجستير والدكتوراه وذلك بعد انتهاء الطالب من إعداد الرسالة.

منها في تطوير برامج الدراسات العليا  ُتتبع وسائل معينة لقياس رضاء طالب الدراسات العليا، واالستفادة -

 تمثل فى إعداد الئحة جديدة متطورة واالنتهاء منها وبدء تطبيقها. 

 تتوفر قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات طالب الدراسات العليا. -

 تنوع المقررات وتلبيتها لرغبات الطالب خاصة في الفرقة الثانية. -
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 :ضعفنقاط ال* 

شحين من مكتب التنسيق في مرحلة الليسانس بما يفوق قدرات الكلية مما يؤثر على تكدس الطالب المر -

                                       .انتفاع قطاع الدراسات العليا بمرافق الكلية من معامل ومكتبات وقاعات تدريس

ارهم اهتمامهم اإلنسانى تأثير ضغوط العمل وحجمه على أداء أعضاء هيئة التدريس خاصة ما يتعلق بإظه -

.                                                                                                             بالطالب

                            .تضارب مواعيد المحاضرات والجدول بشكل عام خاصة مع تدهور الحالة األمنية -

هيئة التدريس التفاوت في المستوى بين مرحلة الليسانس والدراسات العليا دون  تجاهل بعض أعضاء -

                                                                      محاولة التمهيد للطالب وتأهيله لتلك المرحلة.

محتوى علمى ينفصل عن إصرار بعض أعضاء هيئة التدريس وتمسكهم بحق األقدمية والخبرة في اختيار  -

                                                                رسالة بعض األقسام العلمية واحتياجات الطالب. 

بيوتر والتطور التكنولوجى معدم إلمام بعض أعضاء هيئة تدريس خاصة من األساتذة المتفرغين بلغة الك -

 .في تطوير الدراسات العليا الذى يمكن استثماره

 

****************** 
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(7)  

 إدارة الجودة
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 0/7 وحدة ضمان الجودة

0/0/7 وحدة ضمان الجودة بالكلية                                                                 

 جودة (قرار انشاء وحدة ضمان ال 7/1) مرفق ف 5211-5-31إنشاء وحدة ضمان الجودة بتاريخ  تم -

هيكل 7/3الالئحة اإلدارية للوحدة ( ، ) مرفق ف 7/2) مرفق ف  وهي تتبع عميد الكلية مباشرة  

                                      . تنظيمي للكلية( 

  الجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة :                                                                       

ة ( تم تشكيله تنفيذًا لسياسة الدول7/4ف مرفق)  7/3/2111للوحدة هيكل تنظيمي موثق ومعتمد بتاريخ   -

  .راكز البحثيةوالجامعة في توفير نظام مؤسسي لتقييم األداء ومراقبة الجودة داخل المؤسسات التعليمية والم

                                                                          :سلطات ومسئوليات وحدة ضمان الجودة

يجتمع للوحدة مسئوليات محددة وتنبثق من الوحدة لجان عدة تمكنها من أداء المهام المنوط بها تنفيذها ، و -

) مرفق لألقسام.للمراجعة الداخلية  فريقمجلس اإلدارة لمناقشة خطة العمل ومتابعة مشروع الكلية وإعداد 

  العمل(    خطة  7/5ف 

 تخضع الوحدة للمتابعة من قبل:

تقرير متابعة مركز ضمان الجودة  7/6 ف )مرفقزيارات المتابعة من مركز ضمان الجودة بالجامعة 

(بالجامعة  

 تقوم وحدة ضمان الجودة بأعمال:

 التوعية :

طريق تنظيم عدد  رؤية ورسالة الوحدة( وذلك عن 7/7تقوم الوحدة بنشر ثقافة الجودة بالكلية )مرفق ف -

ن ، ويتم من اللقاءات والممارسات الخاصة بالتطوير واإلجتماعات لتوعية أعضاء هيئة التدريس واإلداريي
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سسية للوقوف علي أخر ما وصلت إلية القدرة المؤ هيئة التدريس معتوعية الطالب في لقاءات مفتوحة 

. نشرات تعريفية بالجودة( 7/0)مرفق ف بالوحدة، وتم توزيع نشرات تعريفية  والفاعلية التعليمية من نتائج  

 التدريب :

 قامتو 4/11/2111لوحدة ضمان الجودة في مجلس الكلية بتاريخ   تابعةتم إعتماد إنشاء وحدة التدريب  -

هيئة  وأعضاء جميع المعنيين بالداخل من قياداتللتدريب ابتحديث الخطة التدريبية وتنفيذ برامج  وحدةال

 اعتماد إنشاء وحدة التدريب( 7/2.) مرفق فدارييناإلمعاونة و اليئة هالتدريس وال

 حيث تم:

                             تدريب فريق العمل بالوحدة علي كتابة الدراسة الذاتية والتخطيط اإلستراتيجي . -

س الرضا الوظيفي ستبيان قيااختيار القيادات اإلدارية واورشة عمل لتدريب اإلداريين علي وضع معايير  -

 دارة والتوصيف الوظيفي للعاملين بها .ووضع الهيكل التنظيمي لإل

تدريب مجموعة من هيئة التدريس علي كيفية صياغة مخرجات التعلم المستهدفة وإعداد توصيف وتقرير  -

 المقررات. 

                                                                            تدريب هيئة التدريس علي " تقويم الطالب". -

 أعمال المتابعة : -

 تقوم الوحدة بمتابعة:

 .2111/2111حتي  2116/2117منذ عام إعداد التقرير السنوي للكلية  -

 .2112/2113،  2111/2112 الدراسة الذاتية إعداد -
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  البرامج والمقررات ومراجعتها. توصيف وتقرير -

 ءات الرأي وإدخال البيانات وإعداد اإلحصائيات .تصميم وتوفير إستقصا -

 متابعة تنفيذ مشروع الكلية للتطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد والتسليم النهائي له . -

 -:  أدلة إرشادية -0

 دليل الطالب  -1

 واآلداب الجامعيةميثاق األخالقيات  -2

 متابعة الخريجيندليل وحدة  -3

 دةبروشور وحدة ضمان الجو -4

 ميثاق أخالقيات البحث العلمي -5

 دليل الكلية -6

 الفكرية دليل حقوق الملكية -7

 دليل التوصيف الوظيفي لإلداريين -0

 رشاد الطالبىدليل اإل -2

 الطريق إلي االعتماد "طموحات وتحديات". -11

 دليل التعليم اإللكتروني -11

 دليل النشر اإللكتروني -12

 (7/11)مرفق ف

 كليةداء التقويم أ 7/2

 عملية التقويم 7/2/0

إعداد التقرير السنوي منذ عام  من خالل كليةتقوم وحدة ضمان الجودة بعملية التقويم لألداء الكلي لل- 
 2111/2112وإعداد الدراسة الذاتية للكلية عن العام الجامعي  2111/2111و 2116/2117

لي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد مستعينة بدليل إعتماد مؤسسات التعليم العا 2112/2113و
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                                                                  .وذلك لوضع خطط التحسين والتعزيز 2112إصدار 
 (2112/2113فريق إعداد السيرة الذاتية  7/11)مرفق ف

مجلس  عليلخطط المقترحة للتحسين يعرض ملخص التقرير السنوي الذي يتضمن جوانب الضعف وا -
       ليات للمراجعة الداخلية لتقييم أنشطة الكلية مستعينة بمعايير اإلعتمادآوضعت الوحدة  إلعتماده،الكلية 

 ويتم اإلجتماع مع المعنيين لمتابعة اآلداء وخطط التحسين مثل مجلس ، خطط التحسين( 7/12)مرفق ف
                                                                                                              ه المنبثقة.        ولجان الكلية

 محاضر مجلس الكلية( 7/13) مرفق ف

تتم بصفة دورية : كليةعملية التقويم ألداء ال  

 Facultyر السنوي للكلية )بصفة دورية وذلك من خالل التقري كليةتتم عملية التقويم لألداء الكلي لل- 
Annual Report بهدف تحديد مجاالت القوة والعمل على تعزيزها وتحديد مجاالت الضعف والعمل )

 .على مراجعتها واتخاذ إجراءات تصحيحية

                                               للكلية: ودراسة ذاتية واحدة تقارير سنوية متتالية خمسةحيث تم حتى اآلن إصدار - 

.                                     (2117-2116التقرير األول: تقرير الكلية السنوي للعام الجامعي )

.                                                (2110-2117التقرير الثاني: تقرير الكلية السنوي للعام الجامعي )

                                            .(2112-2110ي للعام الجامعي )التقرير الثالث: تقرير الكلية السنو

                                     .(2111-2112التقرير الرابع: تقرير الكلية السنوي للعام الجامعي )

            .                      (2111-2111التقريرالخامس : تقرير الكلية السنوي للعام الجامعي ) 

 .(2112-2111) دراسة ذاتية للعام الجامعي 

                                                             2102عليه تمت زيارة محاكاة للكلية في وبناًء

 زيارة المحاكاة( 7/14)مرفق ف 

                .التقارير الخارجية  من خالل تقارير المراجعين الداخلية و كليةتقويم وتقييم أداء ال ايضًا يتم- 

 تقارير مراجعين( 7/15)مرفق ف

من اجل إتخاذ  نتائج تقارير المراجعين الداخلية والخارجية واعتمادها في مجلس الكلية يتم مناقشة -
 .اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
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 والمعوقات والحلولتطور العمل  لمناقشة  مع مديري اإلدارات ) دوري ( إجتماع شهرييتم عقد  -
                                                                                                       المقترحة.

 اإلجتماعات مع اإلداريين(  7/16)مرفق ف 

يين يستعرض مدير وحدة ضمان الجودة موقف الكلية من اإلعتماد ونتائج اإلستباتات الخاصة باإلدار -
                          والمطلوب من اإلدارات إلستيفاء معايير اإلعتماد.                                                                               

     نتائج اإلستبانات الخاصة باإلداريين(  7/17ف )مرفق 

 إدارة وحدة في موعدها المحدد سنويًا وتم تقديم نسخ منها إلىوقد تم إصدار التقارير السنوية السابقة للكلية - 
 (.CIQAPالتي حصلت عليها الكلية ) مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد

من خالل عرض ملخص التقرير  مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تقويم أداء الكليةيتم مناقشة نتائج - 
والطالب ، يتم عمل لقاء سنوي والعاملون  عة الداخلية في مجلس الكليةالسنوي للكلية وملخص تقرير المراج

األطراف  للطالب لتوعيتهم كما يقاس خاللها رضا الطالب عن خدمات الكلية ، كما يتم مناقشة وقياس رضا
 حيث يتم بصفة مستمرة عرض التقارير السنوية وتقارير زيارات لجان ه لنتائج تقويم األداء للكليةالمجتمعي
( وتوثيقها في مجالس الكلية وعرض نقاط القوة ونقاط CIQAPمشروع ) خاللمن  التي كانت تتم المتابعة

الضعف والفرص والتهديدات وذلك لوضع مقترحات لمعالجة نقاط الضعف داخل الكلية ومراجعة مقترحات 
 دمة .التحسين السابقة ومعرفة ما تم انجازه منها ووضع مقترحات التحسين لألعوام القا

بالنتائج السابقة لمعرفة ما  في نهاية كل تقرير مقارنة نتائج تقويم أداء الكلية في نهاية كل عام دراسييتم - 
 تم انجازه من خطة التحسين السابقة ووضع خطط التحسين والتعزيز لألعوام القادمة.  

 أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة 7/2/2

نتيجة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي وقد لوحظ هذا التغير كلية األداء الكلي للحدث تغيير ملموس في - 
 فيما يلي )على سبيل المثال ال الحصر(:

من داخل وخارج الكلية وإعتمادها من  ذات العالقةرسالة الكلية بمشاركة األطراف رؤية و إعادة صياغة  -

 .مجلس الكلية ونشرها بوسائل متعددة

 طة إستراتيجية للكلية ومتابعة الخطة التنفيذية بها.إعداد خ -
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شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة واإلداريين بالكلية في وضع الخطة  -
                    اإلستراتيجية للكلية والخطة التنفيذية لها وكذلك تحديث األهداف اإلستراتيجية للكلية. 

 فق قائمة باسماء المشاركين في الخطه(  مر 7/10 ف )مرفق

 وإستحداث وحدات ومكاتب وإدارات لتحقيق رسالة وأهداف الكلية. التنظيمي تطوير الهيكل -

 .إعداد وتوزيع دليل التوصيف الوظيفي -

وضع خطة تدريب مبنية علي اإلحتياجات الفعلية. -  

ميع العاملين لج المعاونة واإلداريين والفنيينللقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة  تدريبوضع خطة  -

قائمة بالبرامج التدريبية التي تم تقديمها وخطط التدريب( 7/21 ف بالكلية )مرفق  

(7/11) مرفق ف.واألداب الجامعية ميثاق األخالقيات نشرإعداد و -  

(7/21) مرفق فوضع وإعتماد معايير إختيار القيادات اإلدارية . -             

(7/21) مرفق فضع وإعتماد معايير إختيار مديري ونواب مديري الوحدات.و -  

تطوير أداء الجهاز اإلداري من خالل الدورات التدريبية ووضع معايير لقياس األداء وقياس الرضاء  -

 ( 7/22الوظيفي واتخاذ إجراءات تصحيحية. )مرفق ف 

وتدريب العاملين وتعيين وإ ظهارالنتائج  نتروالتوالكداخل الكلية لميكنة اإلدارات   MISنظام  ستخدامإ -
 (     7/23)مرفق ف   مدخلي بيانات جدد .

  ( 7/24مرفق فزيادة الموارد المالية والمادية للكلية. ) -

وجود خطة معتمدة ومفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيادة المشاركة المجتمعية للطالب وأعضاء هيئة  -
 ( 7/25خدمة المجتمع. )مرفق ف التدريس بالكلية ل

 (7/26دورات العداد الطالب والخرجين لسوق العمل .) مرفق ف  -

 (  7/27ف تفعيل ساعات اإلرشاد الطالبي .)مرفق -

 إعداد توصيفات وتقارير مقررات مرحلة الليسانس بالكلية وعمل مراجعة خارجية للبرامج والمقررات. -
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ي الليسانس والدراسات العليا بناءًا على تقارير المراجعة بواسطة تطوير وتحسين  المقررات لمرحلت -

 الممتحنين والمراجعين الخارجيين. 

 (  7/20فتشكيل وتفعيل لجنة تطويرالمناهج و المقررات بالكلية. )مرفق  -

 وضع توصيف للتدريب الميداني. -

باستخدام الوسائل المتعددة  تحسن ملحوظ في طرق التدريس المتبعة وطرق االمتحانات داخل الكلية -
 استخدام شبكة المعلومات(. -الحديثة في التدريس )التعلم الذاتي

  شراء معامل لغويات. -

     .CIQAPووحدات صوتية تم تمويلها من مشروع عرض إلكتروني تجهيز حجرات الدراسة بأجهزة  -

 مرفق بالمعدات التي تم شراؤها()

ومن التمويل  بتمويل من مشروع التطوير المستمر والـتأهيل لالعتمادلي للطالب  آشراء أجهزه حاسب  -

،) مرفق قائمة باألجهزة( 7/22وموارد الكلية الذاتية لتحسين فرص التعليم والتعلم. ) مرفق ف  الذاتي للكلية

 خطة صيانة اآلالت والمعدات والتجهيزات( 7/31ف

   التدريس والهيئة المعاونة والطالب. تأثيث مكتبة إلكترونية بالكلية لخدمة أعضاء هيئة -

الحرص على االرتقاء بالبحث العلمي ومتابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية وتشجيع النشر الدولي. )مرفق ف  -
7/31   ) 

وإعداد توصيف وتقارير مقررات الدراسات العليا بالكلية وعمل  القياسية االنتهاء من وضع المعايير -

 امج والمقررات.  مراجعة خارجية للبر

جين يإرساء مفاهيم الجودة لدي جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب والخر -
 بالكلية.  

 وضع نظام بواسطة وحدة ضمان الجودة للمراجعة الداخلية . -

من مشروعات  تم االستفادة من مشروعات التعزيز للقدرة المؤسسية حيث حصلت الكلية على مشروعين -
، ومشروع التطوير المستمر 2116( وذلك فيQAAPالجودة هما مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة )
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، وكان الهدف من المشروع األول هو إنشاء نظام 2112( وذلك في  نوفمبرCIQAPوالتأهيل لالعتماد )
 رة بمفهوم الجودة وتوصيفداخلي للجودة بالكلية وزيادة الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس والطالب ألول م

المقررات الدراسية وبداية لمعرفة نقاط القوة والضعف داخل الكلية. أما المشروع الثاني فكان البرامج و
الهدف منه هو تطوير الكلية في جميع المجاالت: القدرة المؤسسية والتعليمية والبحثية واإلدارية وشئون 

اد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، وحصلت المجتمع والبيئة، وذلك بهدف التقدم لالعتم
 7/32 ف الكلية على هذا المشروع بعد التقدم بخطة تنفيذية لتطوير الكلية في جميع المجاالت.) مرفق

 الخطة التنفيذية(

 2/2/7 دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة 
 

 الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة:
 

ومنسق  تتوافر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة والكافية لممارسة أنشطتها من مدير ونائب مدير للوحدة -
ويشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في  مؤهلين ومحاسب، سكرتارية2عدد و عام

 ر ونائب الوحدة(السيرة الذاتية لمدي 7/33)مرفق ف  اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة.

تم الصرف المالي على يتم الصرف علي الوحدة من خالل الئحة مالية معتمدة من مجلس الكلية وقد  -
 مرفق الالئحة المالية للوحدة(.)QAAPو   CIQAPالوحدة في الفترة الماضية من مخصصات مشروعي 

ارسة أنشطتها من وجود مكان مالئم تم تجهيز وحدة ضمان الجودة بكافة التجهيزات الكافية والمالئمة لمم -
ومجهز ومعدات وأجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير ومكاتب وطاوالت اجتماعات وأماكن لحفظ المستندات 

 من األدوات المكتبية المطلوبة.  هواألوراق وغير

 الموضوعات التي تتعلق بقضايا الوحدة. عضو في مجلس الكلية ويقوم بمناقشة مدير الوحدة -

  .وحدةالن محضر مجلس الكلية فقرة ثابتة وعادة تكون األولي لمناقشة تقارير يتضم -
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 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية  7/2
 

 عملية التقويم   7/2/0

 شمولية واستمرارية التقويم
 

اسات تعتمد سنويا مجالس األقسام ومجلس الكلية توصيف البرامج والمقررات لمرحلتي الليسانس والدر -

العليا عن ومنسقي المقررات الدراسية ومنسقي وحدة ضمان الجودة ، وبرنامج الوافدين ، وأكواد المواد 

الدراسية ، وإجراءات التطوير التي تمت بناءًا علي خطط التحسين لألقسام العلمية ، وخطط تحسين البرامج 

 والمقررات لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

 (/2/012012مجلس الكلية بتاريخ ر محض 7/34مرفق ف)

اعتماد اجتماعات لجنة تطوير المقررات، وخاصة اقتراحات تطوير تدريس مادة )النحو العربي( ألقسام  -

 (/2/012012مجلس الكلية بتاريخ محضر  7/34مرفق ف)اللغات. 

مج والمقررات ، واعتماد تقرير البرا 2111/2112اعتماد ملفات المقررات العام الجامعي السابق  -

، وكذلك معايير  2111/2112الدراسية الخاص بالعام الجامعي السابق ، والدراسة الذاتية للعام الجامعي 

 رات لجنة اخالقيات البحث العلمي.اآليات اختيار المراجع الخارجي وقر

 (2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ محضر  7/35مرفق ف)

معايير األكاديمية القومية المرجعية بعد مخاطبة الهيئة القومية لضمان اعتماد تشكيل لجنة إلعادة دراسة ال -

جودة التعليم واالعتماد وذلك لعالج نقاط الضعف التي ظهرت عند تطبيق المعايير الحالية في مرحلة 

الليسانس ولتعديل الحد األدنى للمعايير األكاديمية لمرحلة الدراسات العليا لتفادي المعوقات عند تطبيق 

 الساعات المعتمدة.

تقييم مردود البحث العلمي علي مقررات الطالب في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا: مخاطبة األقسام  -

العلمية بضرورة موافاة قطاع الدراسات العليا ببيان البحوث العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس التي 

 انس والدراسات العليا. أضيفت إلي المستوي العلمي لمقررات مرحلتي الليس

 (2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ  35 /7مرفق ف)

 تفعيل البريد االلكتروني الرسمي لألقسام العلمية. -
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 (   2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ  7/35مرفق ف) 

الثة بالتعاون بين قطاعات الكلية الث 2114 - 2113عقد مؤتمر في شهر نوفمبر من العام الدراسي القادم  -

)التعليم والطالب ، والدراسات العليا والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة( حيث تناقش فيه 

المقررات الحالية في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وطرق تدريسها ، وكذلك أدوات وتوجهات البحث 

 العلمي ومخرجاتها ونظم التفاعل بين الجامعة والمجتمع. 

 (2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ  7/35مرفق ف)

عقد المنتدى الثاني للترجمة األدبية بالتعاون مع منظمة األدب عبر الحدود ، ومنظمة آنا ليند  -

 اليورومتوسطية واألكاديمية العربية للنشر.

 (2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ  35 /7مرفق ف(

 Elementمة من برنامج إراسمس مندس ، مشروع التقدم لمنح الدراسة بالجامعات األوروبية المقد -

 الممول من االتحاد األوروبي.

( بقسم اللغة العربية للدراسة بكلية األلسن جامعة عين شمس في إطار برنامج منح 4ترشيح عدد ) -

وسفر مدرس مساعد بقسم اللغة  2112/2113أراسموس مندس بشعبة غير الناطقين في العام الجامعي 

امعة السابينسا بروما لإلفادة من المنحة المقدمة في إطار مشروع ايليمنت للتبادل العلمي بين اإليطالية لج

إلي  11/12/2112مصر واالتحاد األوروبي التابع لبرنامج موندس اراسموس في الفترة من 

11/11/2113. 

 (2102 /7/00مجلس الكلية بتاريخ  35 /7مرفق ف(

 لفاعلية التعليمية اعتماد تشكيل لجنة متابعة أداء ا -

 (قرار مجلس الكلية وتقارير اجتماعات اللجنة 36 /7مرفق ف(

عقد الملتقي األول "لأللسن والمجتمع: البرامج الدراسية وسوق العمل" الذي يهدف إلي مناقشة ربط  -

مقررات البرامج الدراسية بسوق العمل والتدريب الميداني للطالب وتقليل الفجوة بين ما تقدمه الكلية من 

 ومتطلبات سوق العمل.

 (2102 /2/0محضر مجلس الكلية بتاريخ  37 /7مرفق ف(
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اعتماد آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة واستطالع آراء المستفيدين في مستوي  -

 الخريجين وكفاءتهم.

  (2102 /02/2محضر مجلس الكلية بتاريخ  30 /7مرفق ف(

اد الطالبي وإعالم الطالب بها باإلضافة إلي الموافقة علي توفيق ساعات اإلرشاد تفعيل ساعات اإلرش -

الطالبي مع المواعيد المناسبة لمحاضرات الطالب وكذا وقت األستاذ المرشد األكاديمي مع ضرورة التنبيه 

 علي األساتذة بإعالن هذه المواعيد للطالب وتوقيع الطالب بالعلم.

 (2102 /02/2الكلية بتاريخ محضر مجلس  30 /7مرفق ف(

إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية بكلية األلسن بادراج التدريب الميداني لطالب جميع الفرق ضمن  -

الالئحة علي أن تكون مادة نجاح ورسوب بشرط أال تؤثر علي المجموع التراكمي ووفقا للنحو الوارد 

لي للجامعات. يضاف إلي ذلك اعتماد وحدة ضمان الجودة بالمذكرة المعروضة مع رفع األمر للمجلس األع

 .كل من خطة تدريب الطالب، وخطة تحسين المشاركة المجتمعية

 (2102 /02/2محضر مجلس الكلية بتاريخ  7/30مرفق ف(

وصلة نت ويستخدم أيضا لعمل  24كمبيوتر وتدعيمه بعدد  24تجديد معمل الكمبيوتر وتدعيمه بعدد  -

 بية للعاملين بالكلية ولطلبة الدراسات العليا لمادة الحاسب اآللي.الدورات التدري

لتفعيل مذكرة التفاهم  2113مارس  2فبراير حتي  17الموافقة على عقد ورشة عمل بالكلية في الفترة من  -

 الموقعة بين جامعة عين شمس )كلية األلسن( ومنظمة األمم المتحدة.

لفورية بواسطة الفيديو كونفرنس تنفيذا لالتفاقية التي تم توقيعها مع تنظيم ورشة التدريب علي الترجمة ا -

 . 2113فبراير  20/-12/21/24/2/ 17األمم المتحدة أيام 

 (2102 /02/2محضر مجلس الكلية بتاريخ  30 /7مرفق ف(

علي الموافقة علي تدريس اللغة المصرية القديمة كلغة ثانية بكلية األلسن مع رفع األمر للمجلس األ -

للجامعات،  وعلي تفعيل تدريس اللغة الحبشية بقسم اللغات السامية علي أن يبدأ الطالب الدراسة في الشعبة 

من الفرقة األولي وله حق اختيار الشعبة داخل قسم اللغات السامية علي أن يقدم القسم ما يفيد بتوفير أعضاء 

 هيئة التدريس وخطة الدراسة في األربع سنوات.
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 (2102 /05/5مجلس الكلية بتاريخ محضر  7/32مرفق ف(

عقد ندوة حول الترجمة المهنية والتي نظمتها وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع  -

وتنمية البيئة واللجنة العلمية باتحاد الطالب وحاضر فيها السيد إيف شامبليون المدير التنفيذي لشركة ورد 

 .17/4/2113فاست يوم 

 (2102 /05/5مجلس الكلية بتاريخ محضر  7/32مرفق ف(

مصرية ( مشتركة بين جامعة عين شمس  -الموافقة علي بدء إجراءات اعتماد درجة  ماجيستير )أوروبية  -

وجامعة ساالمنكا )اسبانيا( في اللغة والثقافة االسبانية وذلك بعد زيارة الوفد االسباني بمشاركة كل من د/ 

 اذ مساعد بقسم اللغة االسبانية وأ.د/ علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.هالة عواد أست

 (2102 /05/5محضر مجلس الكلية بتاريخ  32 /7مرفق ف(

: الموافقة علي عقد بروتوكول تعاون مع  تفعيل برامج المتفوقين والمتعثرين وذوي االحتياجات الخاصة -

ي االحتياجات الخاصة وهي مؤسسة أهلية تهتم بتمكين المكفوفين ودمجهم في المؤسسة التنموية لتمكين ذو

المجتمع وذلك في مجاالت تدريب المكفوفين من أجل تطوير المهارات اللغوية والمهنية الالزمة لسوق العمل 

 وكذلك في مجال تدريب الطالب المكفوفين في مهارات الحاسب اآللي.

 (5/1/2102تاريخ محضر مجلس الكلية ب 7/41مرفق ف(

 خطط تنفيذية لتحسين وتعزيز الفاعلية التعليمية خاصة بالدراسات العليا و البحوث:

لمعيدين من ا( للدكتوراه 14( طالب لدرجة ماجستير األلسن وعدد )13الموافقة على تسجيل عدد ) -

 والمدرسين المساعدين باألقسام المختلفة والطالب من الخارج.

و يناير  2102جلسات لجنة الدراسات العليا والبحوث لشهور نوفمبر/ ديسمبر محاضر  7/41مرفق ف(

 (2102وفبراير ومارس وابريل 

( طالب مسجل لدرجة ماجستير األلسن و درجة 6الموافقة على منح درجة ماجستير األلسن لعدد ) -

 طالب من الخارج.( طالب للمعيدين والمدرسين المساعدين باألقسام المختلفة وال6الدكتوراه لعدد )

و يناير  2102محاضر جلسات لجنة الدراسات العليا و البحوث لشهور نوفمبر/ ديسمبر  7/41مرفق ف(

 (2102وفبراير ومارس وابريل 
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خدمة المجتمع وتنمية البيئة" في  -البحث العلمي –مستقبل االنسانيات في مصر: التعليم عقد مؤتمر "  -

 .2102/2104نوفمبر 

 (2102جلسة شهر نوفمبر لجنة الدراسات العليا محضر  41 /7مرفق ف(

عقد ورش عمل لطالب الدراسات العليا والباحثين لالنتفاع بالمكتبة اإللكترونية بالكلية وترشيح أعضاء  -

 هيئة تدريس ممن لديهم خبرة بالمكتبة اإللكترونية إلدارة الورش. 

 (2102ديسمبر جلسة شهر لجنة الدراسات العليا محضر  41/ 7مرفق ف(

لس قسم اللغة األلمانية بشأن التعاون العلمي والبحثي مع جامعة فيينا في مجال علوم جالموافقة على قرار م -

 التواصل بين الثقافات. -اللغة واألدب األلماني

 (2102جلسة شهر مارس لجنة الدراسات العليا محضر  7/42مرفق ف(

 :عزيز الفاعلية التعليميةفي ت لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئةدور 

 بشأن تشغيل الخريجين :

( خريجا بقسم اللغة الفرنسية 37وعدد ) 2111( من خريجي قسم اللغة االنجليزية دفعة 72ترشيح عدد ) -

 للعمل بالمدارس المصرية الدولية. 2111( خريجا بقسم اللغة األلمانية دفعة 40وعدد ) 2111دفعة 

من قاطني مدينة نصر ومصر  2111/2111سم اللغة االيطالية دفعة ( خريجا من ق31ترشيح عدد ) -

 الجديدة للعمل بالشركة الوطنية للمناجم والمحاجر.

 للعمل بشركة ناشيونال للخدمات اللوجستية. 2111( خريجا من قسم اللغة الروسية دفعة 21ترشيح عدد ) -

للعمل بشركة بارك للبحوث  2111/2111( خريجا من قسم اللغة االنجليزية دفعة 21ترشيح عدد ) -

 والدراسات.

من قسم اللغة األلمانية  2111، 2111، 2112( خريجا من قسم اللغة األلمانية دفعة 31ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة أكو. 

 ( 22/01/2102لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  محضر 43 /7مرفق ف(
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لمنطقة والعالم "فرص تنامي الدور المصرى"، وذلك بحضور تنظيم صالون ثقافي بعنوان رؤية مصر ل -

ضيوف الصالون د/ أبو بكر الدسوقي رئيس تحرير جريدة السياسة الدولية والمستشار د/ مختار غباشي 

بقاعة  2112أكتوبر  16نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية واالستراتيجية وذلك يوم الثالثاء 

 مجلس الكلية.

 (22/01/2102مرفق محضر اجتماع لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  43 /7ف مرفق( 

( خريج بقسم اللغة األلمانية دفعة 111( خريج بقسم اللغة االنجليزية، عدد )111ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة واصلة. 2111/2112

للغات االنجليزية والفرنسية و خريج من كل قسم من أقسام ا 111( خريج تقريبا بواقع 351ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة جوب ماستر. 2112، 2111، 2111االيطالية وااللمانية دفعات 

 للعمل بشركة ترانسكاد. 2112( خريج من قسم اللغة الفرنسية دفعة 11ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة مولر. 2111/2112( خريج من قسم اللغة االنجليزية دفعة 21ترشيح عدد ) -

 (28/00/2102لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  محضر 7/44ف مرفق(

مع رئيس حي الوايلي المهندس / مصطفى حسن وهبة لتدريب طالب الفرقة األولى تعاون بروتوكول عقد  -

 والثانية في المدارس والمصانع والجمعيات األهلية التابعة للحي.

 (28/00/2102وخدمة البيئة بتاريخ  محضر اجتماع لجنة شؤون المجتمع 44 /7مرفق ف(

للعمل بشركة  2112و2111و2111و2112بقسم اللغة االنجليزية دفعات  ( خريج411ترشيح عدد ) -

 ناشيونال للخدمات اللوجستية.

 2112حتى  2111( خريجا قسم اللغات السالفية )شعبة اللغة التشيكية( بدءا من دفعة 50ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة فودافون.

( خريج من قسم اللغة األسبانية للعمل 111( خريج من قسم اللغة االنجليزية وعدد )111ترشيح عدد ) -

 بشركة وصلة.
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( خريج من قسم اللغة األلمانية دفعة 111( خريج من قسم اللغة االنجليزية وعدد )111ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة فودافون. 2112

 (22/0/2102وخدمة البيئة بتاريخ  لجنة شؤون المجتمع محضر 7/45مرفق ف(

 للعمل بشركة فودافون مصر. 2112( خريج بقسم اللغة األسبانية ، دفعة 111ترشيح عدد ) -

للعمل بشركة ناشيونال للخدمات  2112( خريجا من قسم اللغة االنجليزية دفعة 131ترشيح عدد ) -

 اللوجستية.

 للعمل بشركة فودافون مصر. 2112زية واأللمانية دفعة ( خريج من أقسام اللغة االنجلي211ترشيح عدد ) -

( خريج من أقسام اللغة االنجليزية واأللمانية وااليطالية واالسبانية والفرنسية واللغات 471تم ترشيح عدد ) -

 الشرقية للعمل بشركة جوبارتنزر. 

 (22/0/2102لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  محضر 7/45مرفق ف(

 للعمل بشركة مولر. 2112-2112( خريج بقسم اللغة الكورية دفعة 63يح عدد) ترش -

( خريج من قسم 411وعدد ) 2112-2112( خريج من قسم اللغة االنجليزية دفعة 411تم ترشيح عدد ) -

تركي(  -( خريج من قسم اللغات الشرقية االسالمية )فارسي21وعدد ) 2112-2112اللغة األسبانية دفعة 

 للعمل بشركة فودافون مصر. 2112-2112دفعة 

 للعمل بالقرية الفرعونية. 2112( خريج من أوائل قسم اللغة االنجليزية دفعة 111ترشيح عدد ) -

 خريج من قسم من أقسام الكلية للعمل بشركة ريادة. 51بواقع  2112( خريج دفعة 351ترشيح عدد ) -

 ريج من قسم من أقسام الكلية للعمل بشركة راية. خ 111، بواقع 2111( خريج دفعة 1311ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة موريسون. 2111،2111،2112( خريج من قسم اللغة االنجليزية دفعة 21ترشيح عدد ) -

 ( 27/2/2102لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  محضر 7/46مرفق ف(

فيما عدا أقسام يابانى  2112لكلية دفعة خريج لكل قسم من أقسام ا 111( خريج بواقع 675ترشيح عدد ) -

 وكورى وفرنسي وعبري نظرا لقلة األعداد بهم وذلك للعمل بالبريد المصري )بريد جنوب(.
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( خريج بأقسام اللغة االنجليزية والفرنسية واأللمانية واليابانية والكورية والتشيكية كلغة 23ترشيح عدد ) -

 .BSTON Mللعمل بشركة  2112ثانية دفعة 

 2112( خريج من قسم اللغة الفرنسية دفعة 31( خريج من قسم اللغة األسبانية وعدد )51ترشيح عدد ) -

 للعمل بمدرسة واحة المعادى.

خريج لكل قسم من أقسام اللغة االنجليزية واأللمانية وااليطالية  111( خريج بواقع 311ترشيح عدد ) -

 للعمل بشركة وصلة. 2112دفعة 

 للعمل بالقرية الفرعونية. 2112( خريج من قسم اللغة االنجليزية دفعة 111ترشيح عدد ) -

 (24/4/2102محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  7/47مرفق ف(  

وذلك  2112( خريج قسم اللغة الصينية دفعة 31عدد )( خريج قسم اللغة االنجليزية،51)ترشيح عدد  -

 للعمل بفندق كونراد.

 .) CHINA HARBOUR)مل بشركةللع 2111( خريج بقسم اللغة االنجليزية دفعة 21د )ترشيح عد -

( خريج من قسم اللغة الفرنسية دفعة 31( خريج من قسم اللغة االنجليزية وعدد )111ترشيح عدد ) -

 للعمل بمدارس العروبة. 2112

 (22/5/2102محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  7/40مرفق ف( 

 أنشطة التعزيز والتطوير لللفاعلية التعليمية 7/2/2
 

 تم تنفيذ أنشطة لتحسين وتعزيز العملية التعليمية والبحثية وهي:
 مجموعة ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن صياغة مخرجات التعلم المستهدفة. -
 مجموعة ورش عمل عن توصيف البرامج والمقررات. -
 ة العروض التقديمية.سد احتياجات األقسام من أجهز -
 ورش عمل للتعليم اإللكتروني. -
 ورش عمل لترجمة األفالم. -
 افتتاح  معامل جديدة للكمبيوتر وتعليم اللغات. -
 تحسين وتطوير المدرجات الموجودة بالكلية. -
 تقسيم الطالب إلي مجموعات في المحاضرات النظرية. -
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 .2111-2111لعام الدراسي وضع ضوابط للكتاب الجامعي والعمل بها في ا -
 إصدار كتيب ميثاق أخالقيات المهنة. -
 إصدار مجموعة أدلة إرشادية للطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين.  -
 

 المساءلة والمحاسبة 7/2/2
 

يتم تفعيل اللوائح الخاصة بالمساءلة والمحاسبة باتخاذ إجراءات تصحيحية في حاالت عدم المطابقة التي  -
 أن تؤثر على العملية التعليمية. يمكن

 
 قرارات خاصة بتفعيل اللوائح والقوانين الحالية الخاصة بالمسئولية و المحاسبية فيما يتعلق بالطالب:

 بشأن اليات مسائلة ومحاسبة الطالب:

ضرورة تفعيل القسم السادس من قانون تنظيم الجامعات الخاص بنظام تأديب الطالب الكلية ناقش مجلس  -

 تقرر رفع الموضوع الى وحدة ضمان الجودة التخاذ الالزم نحو النشر.و

بالفرقة الثالثة قسم ألماني بخصوص ضبطه ومعه برشامة في أثناء تأدية  تم إجراء تحقيق مع طالب/ -

 .2113/ 1/1امتحان مادة تاريخ األدب األلماني في يوم الثالثاء الموافق 

التحقيق مع الطالب. وقد تعرض للمساءلة تأديبًيا وتم إلغاء صورة من مذكرة بنتيجة  42 /7مرفق ف(
 .(امتحانه في المادة التي ُضِبط فيها "تاريخ األدب األلماني"

 
الفرقة الرابعة قسم انجليزي بخصوص ضبطها في يوم األحد الموافق  تم إجراء تحقيق مع طالبة/ -
 ش وقد نقلت منها.في أثناء تأدية امتحان "الدراما" ومعها أداة غ 6/1/2113

 
صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية وتم إلغاء  7/51فمرفق (

 .(امتحانها في المادة التي ضبطت فيها "الدراما" والمادة التالية
 
وافق تم إجراء تحقيق مع طالبة/ بالفرقة الثانية قسم تركي بخصوص ضبطها في يوم األربعاء الم -
 في أثناء تأدية امتحان "نصوص ونقد" ومعها أداة غش. 2/1/2113

 
صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية وتم إلغاء  7/51فمرفق (

 .(المادة التي ضبطت فيها الطالبة "نصوص ونقد"
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صوص ضبطها معها أداة غش في يم امتحان مادة تم إجراء تحقيق مع طالبة/بالفرقة الثانية قسم ايطالي بخ -
 . 21/1/2113"مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة" في يوم األحد الموافق 

 
صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية مع إلغاء  7/52فمرفق (

 .(ةدتين السابقتين على هذه المادامتحان الطالبة في المادة التي ضبطت متلبسة بالغش فيها والما
 
تم إجراء تحقيق مع طالبة/ بالفرقة األولى قسم اللغة االنجليزية بسبب ضبطها أثناء امتحان )اللغة األجنبية  -

 وبحوزتها اداة غش وقد استفادت منها.  25/5/2113الثانية( في يوم السبت الموافق 
 

الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية مع  صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع 7/53فمرفق (
 حرمانها من المادة التي ضبطت بها في الغش والمادة االخرى التي تليها )مادة المقال(.

 
تم إجراء تحقيق مع طالبة/ يسرا بالفرقة األولى قسم اللغة االنجليزية بسبب ضبطها متلبسة بالغش أثناء  -

 .20/5/2113تأدية امتحان اللغة العربية بتاريخ 
 

صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية مع إلغاء  7/54فمرفق (
 .(امتحان الطالبة في المادة التي ضبطت فيها وحرمانها من دخول امتحان المادة القادمة

 

 قرارات تم اتخاذها خاصة بأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة:
 
 مع مدرس بقسم اللغة األلمانية لالخالل بواجباته الوظيفية. 11/4/2113بتاريخ  2203اب رقم اذن عق -

 .الجزاء الموقع : عقوبة اللوم 
 

. إحالة معيد بقسم اللغات السالفية إلى المحاكمة التأديبية 15/0/2113بتاريخ  7326اذن عقاب رقم  -
الطالب المرافق لهم في البعثة على التزوير وكذلك تحدثه  لمساءلته تأديبًيا عما أسند إليه من قيامه بتحريض
 بطريقة غير الئقة عن زمالئه وأساتذته بالكلية. 

 .الجزاء الموقع : خصم شهرين من راتبه
 

 14، 11، 77/1، 76لنصوص المواد  قًاعيد بقسم اللغة التركية طبمإحالة معيد بقسم اللغة اإليطالية و -
مدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمتهما تأديبًيا لما نسب إليهما وثبت في حقهما لمجلس تأديب المعيدين وال

من إعطاء دروس خصوصية في المادتين اللتين يقومان  بتدريسهما بجانب مواد أخرى تخص أعضاء هيئة 
  .التدريس

 (صورة من العقوبات الموقعة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 7/55مرفق ف)
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 اط القوة:نق* 

 يوجد بالكلية نظام داخلي إلدارة الجودة. -
 هناك دعم مادي ومعنوي من اإلدارة العليا ألنشطة الوحدة.  -
 تم تجهيز وحدة ضمان الجودة بكافة التجهيزات الكافية والمالئمة لممارسة أنشطتها.  -
رية علي مدي ست سنوات لعملية التقويم لألداء الكلي للمؤسسة بصفة دواتقوم وحدة ضمان الجودة  -

 متتالية وذلك من خالل التقرير السنوي للكلية.  
يتم مناقشة نتائج التقويم الذاتي للمؤسسة مع أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والعاملون بالكلية في  -

 مجلس الكلية.   
 ذاتي.حدث تغيير ملموس في األداء الكلي للمؤسسة نتيجة االستفادة من نتائج التقويم ال -
تم االستفادة من مشروعات التعزيز للقدرة المؤسسية حيث حصلت الكلية على مشروعين من  -

ومشروع التطوير 2116وذلك في   QAAPمشروعات الجودة هما: مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة 
 . 2112وذلك في نوفمبر CIQAPالمستمر والتأهيل لالعتماد 

 لمؤهلة والكافية للممارسة أنشطتها. تتوافر للوحدة الكوادر البشرية ا -
 تتوفر مخصصات مالية للوحدة لممارسة أنشطتها. -
  يشارك مدير الوحدة في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بقضايا الوحدة في مجلس الكلية. -
 وجود خطة للتقييم والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية. -
 .توجد لجنة لمتابعة الفاعلية التعليمية -
 مناقشة نتائج التقويم مع قيادات الكلية في مجالس األقسام ومجالس الكلية. -
  يوجد ممارسات فعلية للتحسين والتطوير في العملية التعليمية من خالل خطط تحسين األقسام العلمية. -
لقرارات التي يتم تفعيل اللوائح الخاصة بالمسائلة والمحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية وهذا يتضح من ا -

 تم اتخاذها بشأن بعض الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
                                                                                                                                                                                                                                            

 :* نقاط تحتاج إلى تحسين 
 

                                                            .محدودية مناقشة نتائج التقويم مع الطالب واألطراف المجتمعية -
 .للتغيير يئة التدريس واإلداريينهأعضاء بعض مقاومة إيجاد آليات مستحدثة للتغلب على  -
 .قياس رضاء األطراف المجتمعيةالتوسع في  -

****************** 
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 قوائم بمرفقات

 الدراسة الذاتية
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 المحور األول : القدرة المؤسسية

 التخطيط اإلستراتيجي -0

 محتوي المرفق رقم المرفق

 الخطة اإلستراتيجية   1-1ق 

الرؤية والرسالة واألهدافعتماد ا 2-1ق  

  عتماد الخطة اإلستراتيجيةا 3-1ق 

  2111 اإلستراتيجية الخطةاعتماد تحديث بيانات  4-1ق

2112الخطة االستراتيجية اعتماد تحديث بيانات  5-1ق   

 التحليل البيئي 6-1ق

جامعةستراتيجية البإ كليةستراتيجية الإرتباط ا 7-1ق  

 نماذج من جلسات العصف الذهني 0-1ق

 وإستطالع للرأي لرؤية والرسالةا استبيانات 2-1ق

 على األقسام العلمية واألهداف عرض الرؤية والرسالة 11-1ق

علي شبكة المعلومات صورة من موقع الكلية 11-1ق  

 دليل الكلية 12-1ق

  أسماء المشاركين في إعداد الخطة التنفيذية 13-1ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

14-1ق اإلستراتيجيةالموازنة المالية للخطة    

اإلستراتيجية متابعة تنفيذ الخطة 15-1ق  

 السمات المميزة لكلية األلسن 16-1ق 

 إعارات أعضاء هيئة التدريس في الداخل والخارج 17-1ق

 إمتحان المستشارين الثقافيين 10-1ق

 الئحة الدراسات العليا والبرامج المميزة 12-1ق

تفاقياتاإل 21-1ق  

 الجوائز 21-1ق

 

                               ****************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quality Assurance Unit 

                                                          
 

                                                                                    

 كلية األلسن -جامعة عين شمس                                                
                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان الجودة                                                             وحدة                                                                                                            
 

  2102/2102 الدراسة الذاتية 308

 

 الهيكل التنظيمي -2

 محتوي المرفق رقم المرفق

 6/6/2112+ موافقة مجلس الكلية بتاريخ 2112الهيكل التنظيمي  1-2ق

 15/5/2113+ موافقة مجلس الكلية بتاريخ 2113الهيكل التنظيمي  2-2ق

 2112/2113لكوارث+ تقرير نشاط عن عام ملف وحدة إدارة األزمات وا 3-2ق

 ملف وحدة رفاعة لتنمية المعلومات اللغوية والترجمة+ موافقة رئيس الجامعة 4-2ق

 2112/2113تقرير عن نشاط وحدة رفاعة عن عام  5-2ق

 أمر إداري لعميد الكلية بتعيين رئيس قسم شئون المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 6-2ق

 إلدارة العامة للتنظيم واإلدارةكتاب ا 7-2ق

 2112/2113ملف وحدة تكنولوجيا المعلومات+ تقرير عن نشاط الوحدة عن عام  0-2ق

 2112/2113ملف وحدة متابعة الخريجين+ تقرير عن نشاط الوحدة عن عام  2-2ق

 2112/2113ملف وحدة اإلرشاد الطالبي+ تقرير عن نشاط الوحدة عن عام  11-2ق

 2112/2113وحدة التعليم اإللكتروني+ تقرير عن نشاط الوحدة عن عام  ملف 11-2ق

 2112/2113+ تقرير عن نشاط الوحدة عن عام ملف وحدة التدريب 12-2ق 

 ملف وحدة ضمان الجودة 13-2ق

 أمر إداري لوحدة األمن 14-2ق

****************** 
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 القيادة والحوكمة -2

 محتوي المرفق رقم المرفق

ختيار القيادات االكاديميةإ 1-3ق  

 لجنة اإلشراف على عملية إختيار القيادات 2-3ق

 إختيار عميد الكلية 3-3ق

 إستبيان لتوضيح اداء القيادة 4-3ق

 نمادج لبعض القرارات التى جاءت من واقع ملفات مجالس الكلية 5-3ق

لكلية فى البرنامج السنوى للتنمية البشرية الدى تم اعتمادة من مجلس ا 6-3ق

15/5/2113 

  مقدم من إدارة الدراسات العليا  MISتقرير قاعدة البيانات الخاص  بنظام  ال 7-3ق

طلب مقدم من المكتبة الرقمية بالكلية لعقد المزيد من الدورات التدريبية على  0-3ق

 طرق اإلدخال

 اتية بالكليةذخطة تنمية الموارد ال 2-3ق

 (1للبحوث و تنمية المعلومات و الترجمة ) خطة دورات وحدة رفاعة 11-3ق

 (2خطة وحدة رفاعة للترجمة و النشر) 11-3ق

 مطوية أنشطة رفاعة 12-3ق

 الورقة الدعائية لوحدة رفاعة و الدورات التى تقدمها 13-3ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 قرار مجلس الكلية بتحميل وحدة رفاعة لتكاليف النشر 14-3ق

م اللغة اد برنامجين بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس فى كل من قسإعتم 15-3ق

 اإلنجليزية و الفرنسية

ب الطالب الوافدين )غير الناطقين باللغة العربية(ذسياسة ج 16-3ق  

 إتفاقيات الشراكة مع المؤسسات األجنبية 17-3ق

 أنشطة وحدة رفاعة لمتابعة الخريجين 10-3ق

 ئية خاصة بحملة " معا من أجل ألسن خضراء"ورقة دعا 12-3ق

 ورقة دعائية خاصة بفرص التدريب الميدانى 21-3ق

 

****************** 
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 المصداقية واألخالقيات -4 

  محتوي المرفق  رقم المرفق

 اعتماد اجراءات نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية 1-4ق

 ثقافة حقوق الملكية الفكرية رشادية )بانر( لنشرإطلب عمل لوحات  2-4ق

 مطبوعات على شكل لوحات )بانر( لنشر ثقافة الملكية الفكرية 3-4ق

توصيف بعض المواد الدراسية التي تؤكد على حقوق الملكية الفكرية و األمانة العلمية و  4-4ق

 االكاديمية

 الدورات التدريبية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية 5-4ق

 لكترونيولوجيا التعليم و النشر اإلندوة  تكن 6-4ق

 لكترونياستبيانات ورش عمل النشر االلكتروني و تقرير عن مخرج النشر اإل 7-4ق

 صدارهإدليل حقوق الملكية الفكرية + اعتماد  0-4ق

 ع حيال انتهاك حقوق الملكية الفكريةباآلليات التي تت 2-4ق

 لكترونيمن خالل النشر اإل توثيق المنشورات العلمية لكلية األلسن 11-4ق

 لكترونية + اعتمادهاة اإلبآليات استخدام المكت 11-4ق

إجراءات الكلية الخاصة بقواعد االطالع على المصادر و المراجع و الرسائل العلمية أو  12-4ق

 التصوير منها

و التصوير نماذج من طلبات اإلذن باالطالع على المصادر و المراجع و الرسائل العلمية أ 13-4ق

 منها
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  محتوي المرفق  رقم المرفق

 نماذج تطبيقية لوعي الطالب بحقوق الملكية الفكرية 14-4ق

 االعتماد على برامج الكمبيوتر األصلية المرخص باستخدامها 15-4ق

استبيانات عن انطباعات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و العاملين عن فاعلية  16-4ق

 التي تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق الملكية الفكريةجراءات اإل

 إجراءات قبول أوراق الطالب وإجراءات التنسيق الداخلي بالكلية 17-4ق

 دليل كلية األلسن للطالب 10-4ق

 اعتماد تشكيل لجنة فتح صناديق شكاوى الطالب و مقترحاتهم 12-4ق

 نماذج من شكاوى الطالب و مقترحاتهم 21-4ق

 توصيف المقرر 21-4ق

 محتوى المقرر 22-4ق

 علم الطالب بتوزيع الدرجات على ورقة األسئلة 23-4ق

 نشر أبحاث طالب الدراسات العليا في دوريات الكلية 24-4ق

 جراءات الخاصة بطالب الدراسات العلياتسهيل اإل 25-4ق

 دليل الكلية لطالب الدراسات العليا 26-4ق

 تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات آليات النظر في 27-4ق

 تجاهها نماذج من التماسات الطالب و اتخاذ إجراءات 20-4ق

 إجراءات لتصحيح ما يقع من مخالفات 22-4ق 
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 الئحة قانون تنظيم الجامعات لتجنب تعارض المصالح 31-4ق

 أمثلة لعدم تعارض المصالح 31-4ق

 بين أعضاء هيئة التدريس في أعباء اإلشراف على الرسائل العدالة 32-4ق

 شروط و معايير االختيار للبعثات 33-4ق

 العداله في توزيع أعباء العمل بين أعضاء هيئة التدريس 34-4ق

 العداله في توزيع أعباء العمل بين العاملين 35-4ق

 لالعداله بين العاملين في المكافآت و الترقيات و النق 36-4ق

 لجنة الحكماء 37-4ق

 لجنة فتح صناديق شكاوى العاملين 30-4ق

 محاضر اجتماعات و لقاءات مع العاملين لبحث مشاكلهم 32-4ق

 لقاءات القيادات مع الطالب لبحث مشاكلهم 41-4ق

 لقاءات القيادات مع أعضاء هيئة التدريس 41-4ق

 تشكيل لجنة أخالقيات المهنة 42-4ق

 ت لجنة اخالقيات المهنةجتماعاا  43-4ق
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****************** 

 

 

 

                                          

 

 

  محتوي المرفق  رقم المرفق

 إصدار ميثاق اخالقيات المهنة 44-4ق

 اعتمادهايل لجنة أخالقيات البحث العلمي وتشك 45-4ق

 ندوة ألخالقيات البحث العلمي 46-4ق

 محاضراجتماعات لجنة أخالقيات البحث العلمي 47-4ق

 ميبحث العلميثاق لجنة أخالقيات ال 40-4ق

 جراءات في حاالت عدم االلتزام بأخالقيات المهنةنماذج من اإل 42-4ق

 لكترونيتشكيل لجنة للنشر اإل 51-4ق

 موقع الكلية 51-4ق

 مطبوعات متعددة عن أنشطة الكلية 52-4ق
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 الجهاز اإلداري-5

 حتوي المرفقم رقم المرفق

 نماذج خطابات الجامعة لترشيح اإلداريين 1-5 ق

 شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها اإلداريين 2-5ق

 نموذج استقصاء لتحديد االحتياجات التدريبية 3-5ق

 نموذج لعرض من الجهاز والوحدة 4-5ق 

حصر بالدورات ، و" 2113سمبر برنامج سنوي للتنمية البشرية " في الفترة من يناير إلي دي 5-5ق

لشهادات التي حصلوا عليهااوأسماء المشاركين و 3211-2211التي حصل عليها العاملين   

نماذج من المخاطبات بين الكلية والجامعة وكذلك بين إدارات الكلية ووحدة التدريب بشأن  6-5ق 

 الدورات التدريبية

من درجات مختلفة ينالعاملداء نماذج تقرير من بيان كفاية أ 7-5ق   

 مجلس الكلية بشأن اعتماد الوثيقةقرار  0-5ق 

 نموذج الوثيقة 2-5ق 

 معايير إختيار القيادات اإلدارية 11-5ق 

 ظفين من إدارة إلى أخرى بالكليةنماذج من نقل المو 11-5ق

 ة تكنولوجيا المعلومات وأقسامهاتقرير عن وحد 12-5ق

 MISالكلية والجامعة بشان تعيين موظفي صورة من مخاطبات بين  13-5ق

 محتوي المرفق رقم المرفق
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 أسماء الموظفين ودرجاتهم ونماذج من مؤهالتهم 14-5ق 

 اسطوانة مدمجة تشمل قاعدة بيانات اإلداريين بالكلية   15-5ق 

 والرد عليها جدد خطابات الكلية إلى الجامعة بشأن تعيين موظفين وعمال 16-5ق

 ستبيانات الموزعة على إدارات الكلية المختلفةاال 17-5ق

 تحليل نتائج االستبيانات 10-5ق 

 محاضر اجتماعات مناقشة االرضا الوظيفي   12-5ق

 معايير إختيار الموظف المثالي 21-5ق 

 تطبيق سياسة الثواب والعقاب 21-5ق

 2112/2113للعام الجامعي  ينمعايير تقييم آداء القيادات اإلدارية والعاملتفعيل وثيقة  22-5ق 

 دورة محو األمية للعمال 23-5ق

مقارنة بين النتائج و النسب المئوية لنقاط استبانات الرضاء الوظيفي في األعوام الجامعية  24-5ق 

 (2113 – 2112( )2112 – 2111( )2111 – 2111الثالث )

 

 ****************** 
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 سهيالت المادية للتعلموالت الموارد المالية والمادية -1

 محتوي المرفق رقم المرفق

 بيان أعداد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولي 1-6ق

محضر مجلس الكلية + موافقة رئيس مجلس إدارة وحدة رفاعة علي دعم  2-6ق

 البحث العلمي عن طريق إصدارات الكلية.

 باالبحاث المنشورة به C.Dبرنامج المنتدي السنوي لشباب الباحثين +  3-6ق

 الربط المالى اإلضافى 4-6ق

 (2113-2111) تقرير عن تطور حجم الموارد الذاتية للكلية 5-6ق

خطة دورات وحدة رفاعة + خطة النشر و الترجمة لوحدة رفاعة للبحوث  ب-6-6أ+ق-6-6ق

 (2113-2112وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة )

ب الوافدين الذين سددوا الرسوم الدراسية لدرجتى الماجستير بيان بأسماء الطال 7-6ق

  2113-2112 هو الدكتورا

-2112تقرير عن الموارد الذاتية من المشروعات البحثية و اتفاقيات الشراكة  0-6ق

2113 

 ملخص تقرير عن اتفاقية الشراكة مع جامعة سلمنكة + موافقة رئيس الجامعة 2-6ق

 جامعة توسكبا باليابانمذكرة تفاهم مع  11-6ق

 اتفاقية مع الوكالة الجامعية الفرونكوفونية 11-6ق

 اتفاقية تعاون مع جامعة هامبورج بألمانيا 12-6ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 برنامج ماجستير مشترك مع جامعة فوبرتال 13-6ق

 اإلنجليزية موافقة رئيس الجامعة علي إنشاء برنامجي اللغة الفرنسية و اللغة 14-6ق

 محضر مجلس إدارة وحدة رفاعة بالموافقة على دعم وحدة الجودة 15-6ق

 إحالل و تجديد البنية التحتيه و تجديد دورات المياه 16-6ق

موافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب علي عملية شراء أجهزة  17-6ق

 إنذار ضد الحريق وأجهزة إطفاء

 (خمس معامل حاسب آلي التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد) مصفوفة مشروع 10-6ق

 )قاعات تدريس ( مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 12-6ق

 )ميكنة المكتبة ( مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 21-6ق

 معامل لغات (مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.)ثالث  21-6ق

معمل حاسب متصل  2) مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 22-6ق

 باالنترنت (

 موافقة عميدة الكلية علي توزيع أجهزة المكتبة الرقمية. 23-6ق

 تقرير عام عن مكتبة رفيق الدرب. 24-6ق

 ةعقد مشروع التطوير المستمر و الـتأهيل لالعتماد مع الكلي 25-6ق

مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد)إحالل وتجديد مقر وحدة  26-6ق

 رفاعة (
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 محتوي المرفق رقم المرفق

قاعتان للتدريب تتبع مصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ) 27-6ق

 ( وحدة رفاعة

شاء مكتبة تعليمية تتبع إنمصفوفة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ) 20-6ق

 وحدة رفاعة (

 خطة توزيع الدعم المالى لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد 22-6ق

 كتيب وحدة رفاعة 31-6ق

 2113-2112بيان التجاوزات التى تمت خالل السنة المالية  31-6ق

 2113-2112خطة التدريب  32-6ق

 ى للترجمةبروتوكول تعاون مع المركز القوم 33-6ق

 بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس 34-6ق

 خطة تنمية الموارد الذاتية 35-6ق

نموذج تقييم مدى استيفاء معايير مالئمة مساحات و تجهيزات المبانى والمرافق  36-6ق

 والموارد البشرية + دراسة سد الفجوة

 ب( -)أتوزيع الطالب فى مجموعات وعلى القاعات  ب -أ -37-6ق

 استبيان أعضاء هيئة التدريس عن المعامل + تحليل و تقرير 30-6ق

 استبيان الطالب عن المعامل + تحليل و تقرير 32-6ق

 موافقة العميدة على توزيع الكمبيوتر على االدارات 41-6ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 موافقة رئيس الجامعة على ممارسة األثاث 41-6ق

 رأى العاملين باالدارات عن المساحة و التهوية والمرافق استطالع 42-6ق

 خطة الطوارئ 43-6ق

 تأجيل تجربة االخالء 44-6ق

 استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس بشأن وحدة األزمات و الكوارث 45-6ق

 استطالع رأى العاملين بشأن وحدة األزمات و الكوارث 46-6ق

 ة األزمات و الكوارثاستطالع رأى الطالب بشأن وحد 47-6ق

 كشف بأسماء العمال الجدد على قوة وحدة رفاعة 40-6ق

 كشف بأسماء العمال بالكلية 42-6ق

 عقد شركة النظافة 51-6ق

 عقود الصيانة 51-6ق

 خطة الصيانة 52-6ق

 صور المشتل 53-6ق

 تقرير عن تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية 54-6ق

 روفات اتحاد الطالبحساب ايرادات و مص 55-6ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 صور قاعة األنشطة 56-6ق

 انجازات الكلية فى األنشطة الطالبية 57-6ق

 نشرة بأماكن ممارسة األنشطة الطالبية 50-6ق

قاعدة بيانات بالمعامل المتاحة و تجهيزاتها و معداتها وصالحيتها لالستخدام  52-6ق

 وصيانتها وتحديثها

 نشرة عن وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة 61-6ق

 تقرير شبكة المعلومات 61-6ق

 

****************** 
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  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 محتوي المرفق رقم المرفق

 2113دليل أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة  1-7ق

 موقع الكليةالدليل على  2-7ق

 عرض الدليل على الصفحات الرسمية على الفيس بوك 3-7ق

نجليزية للتعريف بالكليةمطوية باللغتين العربية و اإل 4-7ق  

مطوية باللغة العربية للتعريف بخدمات وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات  5-7ق
 اللغوية والترجمة

لثقافيين و مندوبى الهيئات العلمية حفل استقبال للملحقين و المستشارين ا 6-7ق
 األجنبية  بهدف التعريف بأنشطة الكلية و تسويق خدماتها

 الصفحة الخاصة بوحدة متابعة الخريجين على موقع التواصل 7-7ق
 االجتماعى )الفيسبوك(

اصة بأنشطة وحدة متابعة الخريجينالنشرة السنوية الخ 0-7ق  

خدمة المجتمع و تنمية البيئة فى مجلس  عرض أنشطة و خدمات قطاع شئون 2-7ق
و مؤتمر  2112شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالجامعة لشهر ديسمبر 

 C.Dعلي   2113ابريل  24 - 21قتصاد أخضر"  الجامعة "نحو أ

 2113فبراير  13خطة كلية األلسن لخدمة المجتمع وتنمية البيئة   11-7ق

 13 المجتمعية في ضوء اإلمكانات المادية والبشريةتحديث دراسة االحتياجات  11-7ق
 2113فبراير  

خطة دورات وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة  12-7ق
.13/2/2113المحدثة و المعتمدة بتاريخ    

 ن عن الدورات وفقا للخطة المحدثةتعديل الفالير الخاص باإلعال 13-7ق
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 رفقمحتوي الم رقم المرفق

متابعة و تحديث صفحة وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة  14-7ق
على الفيس بوك بعنوان "دورات اللغات بكلية األلسن جامعة عين شمس"  لإلعالن 

 عن الدورات

خطة النشر و الترجمة وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة  15-7ق
 15/5/2113بتاريخ 

الصالون الثقافى لشهر أكتوبر بعنوان " رؤية مصر للمنطقة و العالم : فرص تنامى  16-7ق
 2112/  16/11الدور المصرى" بتاريخ 

الصالون الثقافى لشهر نوفمبر  بعنوان " أديب نوبل الصينى  مو يان و االنتقال  17-7ق
 2112نوفمبر  20باألدب الصينى من المحلية الى العالمية" بتاريخ 

الصالون الثقافى لشهر فبراير بالتعاون مع هيئة الفولبرايت بعنوان "بين وطن ثائر و  10-7ق
 2113فبراير  25بتاريخ  و " مسرحية رحلة في قلب الحدث" اعالم حائر" 

ندوة " وعى وآفاق جديدة تنظم حياتك لألفضل " فى إطار برنامج عمل وحدة متابعة  12-7ق
 2113مارس  12اريخ الخريجين  بت

ندوة "المصرى بأخالقه" بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين و قطاع شئون التعليم  21-7ق
 2113إبريل 0والطالب بالكلية واتحاد الطالب بتاريخ 

" الترجمة عبر العصور"  بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين و اللجنة العلمية  ندوة 21-7ق
 2113ابريل  17ريخ التحاد طالب الكلية بتا

       ندوة "األلسن و البيئة" فى اطار فعاليات حملة "نحو ألسن خضراء"  بتاريخ 22-7ق
 2113ابريل  17

ندوة " قضايا الترجمة و تمكين المترجم "  بالتعاون مع المركز القومى بمقر المركز  23-7ق
 2113فبراير  21بتاريخ 

 التابع لوحدة رفاعة انشاء منفذ بيع الكتب الدائم  24-7ق

 20 - 24تنظيم معرض الصدارات المركز القومى للترجمة بالكلية فى الفترة من  25-7ق
 2113مارس 

    تنظيم المعرض األول للكتاب لمنفذ بيع الكتب  التابع لوحدة رفاعة فى الفترة من  26-7ق
 2113ابريل  11 - 7
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 محتوي المرفق رقم المرفق

ة العامة اون لحل مشكلة ااْلمية بين كلية ااْللسن والهيئبروتوكول تع 27-7ق
 لمحو ااْلمية وتعليم الكبار

نة دورة تدريبية لبعض من ْاعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاو 20-7ق
 بالكلية لتْاهيلهم للتدريس فى برنامج محو ااْلمية  لتوفير

 الميسر)المعلم( للدورات

ة لمحو اطار البروتوكول بين الكلية والهيئة العامعقد دورة محو األمية فى  22-7ق
لمجموعة من عمال   2113يولية  7 -ابريل  7ااْلمية وتعليم الكبار بتاريخ 

 الكلية و كليات الجامعة

دورات  عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و كلية الطب بالجامعة لعقد 31-7ق
 تدريبية فى اللغات

قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و شركة "جلوبال بروتوكول تعاون بين  31-7ق
 أورينت للسياحة" بغرض  تنظيم  رحالت تدريبية لطالب وخريجى الكلية 

 Sky Lingos  شركةاتفاق تعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ممثل  32-7ق
Center تاريخ لتنظيم دورات فى التنمية البشرية لطالب وخريجى الكلية ب

25/2/2113 

 بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز القومى للترجمة و وزارة 33-7ق
2113مارس  12الثقافة بتاريخ   

 بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز المتطور لتنمية الموارد 34-7ق
يونية  12رق التدريس بتاريخ البشرية فى مجال تدريب المدرسين و ط
2113 

روتوكول تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و المؤسسة التنموية ب 35-7ق
  لذوى االحتياجات الخاصة بغرض تأهيل الطالب المكفوفين لسوق العمل بتاريخ

24 /6/2113 

يونية  24ندوة توجيهية للطالب ذوى االحتياجات الخاصة و أولياء أمورهم بتاريخ  36-7ق
 .ية لتمكين ذوى االحتياجات الخاصةامج المؤسسة التنموللتعريف بأنشطة و بر
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 محتوي المرفق رقم المرفق

المساهمة فى حل مشكلة البطالة و توظيف الخريجين من خالل مساهمة وحدة  37-7ق
 ة بتشغيل خريجى الكلية المتميزينرفاع

جى الكلية التواصل مع الشركات و الهيئات المختلفة بشأن ترشيح خري  30-7ق
بهذه الشركات و توفير فرص للتوظفلعمل ل  

تنظيم ملتقي و مؤتمر للتوظيف لتعريف الشركات ومؤسسات سوق العمل  32-7ق
بخريجى الكلية بعنوان " الملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و 

شركة أرابايز برعاية هيئة أمديست و   2113مارس 5سوق العمل" بتاريخ 
 الترجمةلتكنولوجيا 

البحث فى توفير فرص  لقاء مع خريجى الكلية من أصحاب األعمال  بغرض  41-7ق
 11نشطة الكلية بتاريخ تدريب و توظيف و دراسة مشاركة الخريجين فى أ

 2113مارس 

ون" تنظيم ملتقى توظيف بعنوان "فرص تدريب و توظيف فوداف 41-7ق
رص ف و توفيربغرض التعريف بأنشطة الشركة فى مجال التعهيد 

2113مارس  11ظيف بالشركة بتاريخ للتدريب الميدانى و التو  

تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرقة الرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت   42-7ق
بغرض تنمية مهارات  2/3/2113للسياحة إلى معالم القاهرة األثرية  بتاريخ  

 وقدرات الطالب فى اإلرشاد السياحى 

تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرق الثانية و الثالثة والرابعة بالتعاون مع شركة   43-7ق
 22/3/2113كندرية األثرية بتاريخ جلوبال أورينت للسياحة إلى معالم اإلس
 

آلية استطالع آراءالمستفيدين فى مستوى كفاءة الخريجين المعتمدة  بمجلس  44-7ق
 2113فبراير  13الكلية بتاريخ 

آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة المعتمدة من مجلس  45-7ق
 2113فبراير  13الكلية بتاريخ 

استبيان الستطالع رأى الخريجين حول مدى مالئمة الدراسة التى تلقاها الخريج  46-7ق
فى الكلية لمتطلبات سوق العمل ووضع االستبيان على صفحة وحدة متابعة 

 ية األلسن وعلى موقع كلية األلسنجمعية خريجي كل الخريجين و صفحة

خطة االجراءات التصحيحية بناء على رأى المنتفعين فيما يخص مالئمة  47-7ق
 يج فى الكلية لمتطلبات سوق العملالدراسة التى تلقاها الخر
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 2112أكتوبر  0اريخ حملة " نحو ألسن أكثر نظافة نحو ألسن أكثر جماال " بت 40-7ق

جمعية الوتد  بالتعاون مع   2113مارس  14 - 6حملة لتشجير الكلية بتاريخ  42-7ق
 للتنمية الثقافية والبشرية

ابريل  10 – 16حملة "نحو ألسن خضراء"  ضمن فعاليات اسبوع البيئة   51-7ق
شر نبرعاية جمعية المحافظة على بيئة البحر األحمر "هيبكا" و دار   2113

 البحر األحمر و  جمعية رسالة

قاعدة بيانات خاصة باألنشطة و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع  51-7ق
 Alsun.netالكلية 

جمة و مشاركة رئيس حى الوايلى و رئيس مجلس ادارة شركة أرابايز للتر - 52-7ق
ئة للعام التعريب كأعضاء من الخارج  فى إجتماع لجنة شئون المجتمع والبي

2113 -2112الجامعى   

ابريل  2المؤتمر العلمى للكلية بتاريخ  فيمشاركة رابطة خريجى كلية األلسن  53-7ق
2113 

الدراسية  تفعيل توصيات " الملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج 54-7ق
 و سوق العمل "

غوية و الترجمة التعاون بين وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات الل 55-7ق
دورة  2بالتعاون و شركة أرابايزللترجمة و التعريب فى اعداد منهج لعدد 

تطرح ضمن دورات الوحدة بعنوان  " مدخل إلى التطويع المحلي" و" مدخل 
السمات األساسية  الى المحتوى و التوثيق" تتضمن تقنيات  و قواعد التعريب و

 ألدوات الترجمة

إبريل من  27مارس إلى 21شرية بكلية األلسن فى الفترة من دورة للتنمية الب 56-7ق
 Sky Lingos  شركة خالل وحدة رفاعة مع منح شهادة للمتدربين معتمدة من

Center 

 2113إبريل 7/ حفل للخريجين يوم  ملتقى 57-7ق
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 محتوي المرفق رقم المرفق

و  تى تعاونتلتكريم األطراف المجتمعية ال 2113يونية  26حفل بتاريخ 50-7ق
و كذلك  2113 - 2112دعمت أنشطة القطاع خالل العام الدراسي 

 لعرض خطة القطاع للعام الجديد

إدراج برنامج التدريب الميداني ضمن الالئحة الخاصة بكلية األلسن بموافقة  52-7ق
وموافقة مجلس الجامعة لشئون التعليم  2/5/2112مجلس الكلية في تاريخ 

 2/11/2112 والطالب بتاريخ

تشكيل لجنة لالشراف على التدريب الميدانى من السادة الوكالء و رؤساء  61-7ق
 األقسام العلمية و مدير وحدة رفاعة و مدير وحدة دعم الخريجين

 آليات انشاء نظام التدريب الميداني لدعم مهارات الطالب المهنية و العملية 61-7ق

تى اف المجتمعية عن األنشطة الإستبانات قياس مستوى رضاء ااْلطر 62-7ق
 يقدمها قطاع خدمة  المجتمع وتنمية البيئة 

نشطة تحليل إستبانات قياس مستوى رضاء ااْلطراف المجتمعية عن األ 63-7ق
سترشاد التى يقدمها قطاع خدمة  المجتمع وتنمية البيئة وعمل تقرير لال
 به فى تطوير العملية التعليمية و المشاركة المجتمعية

إرسال االستبانات للشركات والمؤسسات التى يعمل بها خريجو كلية األلسن  64-7ق
للتعرف على أداءالخريجين العاملين لديهم ثم تحليل االستبيانات وتحديد نقاط 

 القوة ونقاط الضعف

إرسال نتائج تحليل االستبيانات إلى األقسام المعنية بالكلية من أجل العمل على  65-7ق
 القوة وعالج نقاط الضعف لدى طالب الكليةتدعيم نقاط 

 خطة التحسين بناء على نتائج قياس رضاء األطراف المجتمعية 66-7ق

 استبيانات حول أراء الطالب والخريجين فى جميع الندوات التى تعقدها الكلية 67-7ق

 

***************** 
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 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية

 الطالب والخريجون -0

 

 محتوي المرفق م المرفقرق

 موقع الكلية على اإلنترنت  1-1ف

2-1ف صورة من الوسائل اإليضاحية -دليل الكلية     

3-1ف  البروشور 

4-1ف - شروط التشعيب   إعتماد مجلس الكلية    

5-1ف  إجمالى عدد الطالب المقبولين 

6-1ف رسم بيانى بنسب التحويالت -نسبة التحويالت من وإلى الكلية    

7-1ف مجلس الكلية لتعديل الالئحة الداخلية بالكلية     - ة تقرير عن ما تم إنجازه بالمكتبة الرقمي   

0-1ف تقرير عن أنشطة الوحدة -اعتماد مجلس الكلية إنشاء وحدة التعليم اإللكترونى    

2-1ف رسم بيانى يمثل النسبة -أعداد الطالب الوافدين ونسبة الزيادة    

11-1ف من  صورة -صورة من البرنامج  -مجلس الكلية لبرنامج رعاية الوافدين  اعتماد خطاب 

 سياسات تحفيز الطالب الوافدين واعتماد مجلس الكلية لهذه السياسات 

11-1ف صورة من التوصيات  - من المؤتمر العلمى الخاص بالوافدين ةصور   

12-1ف ماع نموذج اجت -الوافدين رشادية مع الطالب االقاءات جدول تحديد مواعيد الل من صور 

 المرشد مع الطالب
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 محتوي المرفق رقم المرفق

-دعوة قسم اللغة العربية للطالب المتعثرين لحضور اللقاء مع منسق اإلرشاد الطالبى  13-1ف

تقرير اللقاء اإلرشادى مع طلبة الفرقة األولى شعبة  -نموذج إجتماع المرشد مع الطالب 

                                              غير الناطقين 

14-1ف تقرير اإلرشاد الطالبى  -تقرير اللقاء اإلرشادى مع طلبة الفرقة الثانية شعبة غير الناطقين  

  سجل الطالب المتعثرين - 2113لشعبة غيرالناطقين بالعربية لشهر إبريل 

15-1ف  ألقسام اللغات وشعبة غير الناطقين تقرير قسم اللغة العربية عن تطوير مناهج اللغة العربية 

16-1ف لمرحلتى الليسانس والدراسات و اإلنجليزية صور من الالئحة الخاصة بقسم اللغة األسبانية  

 العليا

17-1ف   نظام صندوق التكافل 

10-1ف صورة  باجمالى عدد الطلبة و  - 2112/2113تقرير بما تم انجازه لقسم التكافل للعام  

 تفيدين من الدعم بالفصليين الدراسيينالطالبات المس

12-1ف صورة محاضراجتماع بالطالب ذوى االحتياجات الخاصة لعرض  الشكاوى ووضع الحلول  

 -اعتماد مجلس الكلية للبرنامج  -مرفق صورة من مقترح برنامج دعم الطالب المكفوفين  -

 ذوى االحتياجات الخاصة المستحقين للدعم أعدادصورة من حصر

21-1ف  6/6/2112اعتماد مجلس الكلية بتاريخ صورة من  

21-1ف نماذج اجتماع المرشد مع ذوى  - صورة من سجل الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 

 سجل الطالب ذوى االحتياجات الخاصة " شعبة اللغة العربية " - االحتياجات الخاصة

22-1ف  وفين بالفرق األربعةكشف باسماء الطلبة المكف -تقريرعن مكتبة رفيق الدرب  

23-1ف  مكتبةبالدارى بتعيين موظف االمراألصورة  
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 بمكتبة رفيق الدرب من المكفوفين 2عدد  تعيينصورة أمر إدارى ب 24-1ف

25-1ف  صورة من خطاب لجنه الدراسات العليا 

26-1ف                        -الخاصة  سماء وارقام تليفونات الطالب ذوى االحتياجاتأصورة من  

 البريد اإللكترونىمرفق صورة من 

27-1ف  صورة من الخطاب لمد ساعات العمل بمكتبة رفيق الدرب 

20-1ف  صورة من الخطاب لمد المكتبة بموظفين يجيدون الكمبيوتر 

22-1ف  صورة الخطاب لعقد دورات من تخصصية فى الحاسوب 

31-1ف  ج وصرف األدويةنماذج من بطاقات العال 

31-1ف محضراجتماع منسقى اإلرشاد مع الطلبة المتفوقين والمتعثرين لعرض نموذج من  

 مقترحاتهم وحل مشاكلهم

32-1ف صورة من  -اعتماد مجلس الكلية لبرنامجى المتفوقين و المتعثرين وصورة من البرنامجيين  

 لتفعيل البرنامجين 3/11/2112مجلس الكلية بتاريخ 

33-1ف  صورة من سجل الطالب المتفوقين 

34-1ف  عدد الخريجين وتقديراتهم 

35-1ف  إعالن قسم اللغة الفرنسية للمؤتمر العلمى والجوائز التى توزع على الطلبة 

36-1ف  أسماء الطلبة المكرمين 

37-1ف  إعالن عن االحتفالية -سى دى للمسابقة اإلبداعية وحفل تكريم المتفوقين  
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 حتوي المرفقم رقم المرفق

30-1ف  المكأفاة المادية للمتميزين 

32-1ف  أسماء الطالب الحاصلين على منحة الهيئة األلمانية للتبادل العلمى 

41-1ف  صورة من المنح الدراسيه المقدمه للمتفوقين 

41-1ف  جداول الساعات المكتبية لبعض األقسام 

42-1ف  ليمبياد اللغة الروسيةكشف بأسماء الطالب المتفوقين لإلشتراك فى أو 

43-1ف  ترشيح أربعة من الطالب المتفوقين بقسم اللغة الكورية للسفر لمعسكر بكوريا 

44-1ف كشف بأسماء الطالب الفائزين والحاصلين على جوائز فى األنشطة العلمية والثقافية بقسم اللغة  

 الكورية

45-1ف  بريد اإللكترونى "ألهداف والاالرؤية و صورة إعالن عن مشروع أيادى " 

46-1ف  صور من شهادات التقدير -تقريرمسابقة لكتابة المقال والكتابة اإلبداعية  

47-1ف  صورة بأسماء أوائل الطالب على موقع الكلية 

 صورة من قوائم الطلبة المتفوقين 40-1ف 

 قصةأسماء الطالب الفائزين فى مسابقة السفير لل -صور لمسابقة نجوم المواهب  42-1ف

51-1ف  ن ترشيح قسم اللغة األلمانية للطالبتينمصورة  

حتفالية بجائزة للطالبة اثناء اإلصورة  - تفوقين أكاديميًامالطالب ال متقرير قسم فرنسى عن دع 51-1ف

 جونكور
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 محتوي المرفق رقم المرفق

52-1ف  أسماء الطلبة الفائزين بجوائز مسابقة المركز الثقافى الروسى 

53-1ف  فى بعض أقسام الكليةلمتعثرين للطالب المتفوقين وا ألنشطة التى تقدما 

54-1ف  لبعض األقسام نموذج من المؤتمر العلمى 

55-1ف  نموذج من سجل الطالب المتعثرين 

56-1ف  مرفق حصر للطالب المتعثرين بالكلية 

57-1ف  مرفق صورة من إعالن عن دورات للمتعثرين 

50-1ف  ن عن مجموعات تقويةمرفق صورة من إعال 

52-1ف  مرفق صورة من إعفاء المتعثرين ماديَا من المصروفات 

61-1ف  على الكتب مجانا   ة كشف بأسماء الطالب الذين حصلواصور 

61-1ف  نماذج من تقاريرمتابعة برامج المتفوقين و المتعثرين من مختلف أقسام الكلية 

ن البرنامجين ما تم تنفيذه مب 6/6/2112ه بتاريخ صورة من موافاة مجلس الكلية فى مجلس 62-1ف 

 قسام بالتعاون من أجل تنفيذ هذين البرنامجينومناشدة باقى األ

 دليل اإلرشاد الطالبى 63-1ف

64-1ف مجلس  -اعتماد مجلس الكلية لبرنامج وحدة اإلرشاد الطالبى ونموذج من خطة نظام اإلرشاد  

 ات اإلرشاد الطالبى وإعالم الطالب بهابتفعيل ساع 3/11/2112الكلية بتاريخ 

نموذج  -نموذج مواعيد استقبال الطالب  -الطالبى المرشد بيانات نماذج من استمارات  65-1ف

 2113-2112تقرير وحدة اإلرشاد الطالبي للعام الجامعي  -اجتماع المرشد مع الطالب
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 محتوي المرفق رقم المرفق

66-1ف  بساعات اإلرشاد الطالبىجداول لقاء األساتذة الخاص  

67-1ف  دعوة قسم اللغة الفرنسية لورشة عمل لإلرشاد الطالبى 

60-1ف  أسماء الطالب المتعثرين 

62-1ف  نماذج اجتماع المرشد مع بعض الطالب 

71-1ف استبيانات قياس وتقييم رضا الطالب عن خدمات الدعم واإلرشاد الطالبى وتحليلها نماذج  

 يلوتقرير نتيجة التحل

71-1ف  مرفق تقريرعن استخدامات قاعة األنشطة 

72-1ف  جدول باألنشطة الطالبية 

73-1ف  أسماء المشتركين فى دورى الجامعة للكرة الخماسيةصورة ب 

74-1ف ما تم إنجازه فى النشاط الرياضي وأسماء المشاركين والمراكز التي تم الحصول عليها  

 اب بالكليةوالمخاطبات الموجهة لمدير رعاية الشب

75-1ف  إيجابيات وسلبيات ندوة عالج السمنة -دعوة للندوة  

مراحل مسابقة  -خالل الفصل الدراسى األول  صورة من تقريرانجازات اللجنة االجتماعية 76-1ف
كشف بأسماء الطالب الفائزين بمسابقة الطالب المثالى والطالبة  -الطالب والطالبة المثالية  

 -2113-2112صورة من نتيجة مسابقة الطالب المثالى للعام  -ى الكلية علي مستو المثالية
 كشف استالم جوائز المسابقة

                             -ما تم إنجازه باللجنة االجتماعيه خالل الفصل الدراسى الثانى  77-1ف

 معايير ترشيح الطالب وكيفية تنفيذ البرنامج
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 مرفق صورة بأسماء الطالب المرشحين لمسابقة الشطرنج 70-1ف

72-1ف  Doudramaصورة جدول مهرجان  

01-1ف  صورة  إعالن مسرحية الفرافير 

01-1ف  صورة لنقد العروض المسرحية 

02-1ف اسماء  -مهرجان االكتفاء الذاتى للتمثيل المسرحى  دعوة -صورة إعالن مسرحية " البهلوان " 

 ركين فى المهرجانالطالب المشت

03-1ف جدول  -جدول عروض مسابقة المنوعات -أسماء الطالب الحاصلين على مراكز في المسابقة  

  -جدول عروض المهرجان المسرحى الكبرى  -عروض مهرجان مسابقة التمثيل المسرحي 

 صورة من المخاطبات الخاصة بذلك -دعوة المهرجان الفنى بالكلية 

04-1ف العمل و  لىأسماء الطالب المشرفين ع -مجله ثقافية " جريدة األلسن "  مرفق تقرير عن 

وأسماء الطالب الفائزين والجوائز  الدورى الثقافى صورة من تقريرعن مسابقة -مكافأتهم 

 انجازات اللجنة الثقافية - الموزعة

05-1ف سابقات وأسماء جوائز الم -شروط االشتراك ومجاالت التسابق فى المسابقة الثقافية الحرة  

 كشف بأسماء الطالب المشاركين بالدورى الثقافى -الطالب المتقدمين والفائزين 

06-1ف                       -صورة من المخاطبات الخاصة بمسابقة " ماذا تعرف عن أذربيجان  

 أسماء الطالب المتقدمين للمسابقة

07-1ف  صورة من انجازات لجنة األسر  

 أسماء األسر -

00-1ف  مرفق كل الخطابات الخاصة بأنشطة لجنة األسر 
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 محتوي المرفق رقم المرفق

02-1ف صورة من المخاطبات  -تقرير بما تم إنجازه من لجنة األسرخالل الفصل الدراسى الثانى  

 صورة من المخاطبات الخاصة باالستبيان -الخاصة بمعسكر مرسى مطروح 

21-1ف دعوة لندوة " الترجمة  -بالفصل الدراسى األول والثانى  نة العلميةتقرير بما تم إنجازه في اللج 
 الحاسوبية"

21-1ف محضر  -محضر اجتماع قادة العشائر -مرفق محضر اجتماع أمناء اللجان والمساعدين  

 تقرير عن إنجازات لجنة الجوالة -اجتماع رؤساء أقسام جوالة الكليات 

22-1ف  وكل المخاطبات الخاصة بالجوالة خطاب موجه إلي مدير عام الكلية 

23-1ف  صورة من البرشور 

24-1ف  -فنية  -ثقافية  -صورة من جريدة األلسن بها أسماء الفائزين فى األنشطة الطالبية المختلفة  

 رياضية

25-1ف  - سماء الطالب الحاصلين على المراكز المختلفة باالنشطة الرياضيةأصورة لكشف ب 

 اكز التى حصلت عليها الكليةصورلتقارير توضح المر

26-1ف أسماء الطالب الفائزين  -أسماء الطالب الفائزين فى الدورى الثقافى  -انجازات اللجنة الثقافية  

 فى المسابقة الثقافية

27-1ف  الفائزين أسماء -المراكزالتى حصلت عليها الكلية  -انجازات اللجنة الفنية  

20-1ف  رسم بيانى -ين فى األنشطة الطالبية خالل ثالثة أعوام بيان بأعداد الطالب المشارك 

 عينة من قاعدة بيانات للخريجين -إعتماد مجلس الكلية إنشاء وحدة الخريجين  22-1ف

دورة تدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتأهيلهم للتدريس فى برنامج  111-1ف

 محو األمية
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 قمحتوي المرف رقم المرفق

صورة من بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار وكلية األلسن  111-1ف

 صورة من الصفحة الرئيسية لقاعدة بيانات متلقى الخدمة -

 بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة وكلية الطب بالجامعة لعقد دورات تدريبية فى اللغات 112-1ف

113-1ف  جلوبال أورينت "ئة وشركة "تعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البي عقد بروتوكول 

114-1ف  تنظيم دورات للتنمية البشرية لطالب وخريجى الكلية 

115-1ف  عقد بروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز القومى للترجمة 

116-1ف  ية الموارد البشريةبروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة و المركز المتطور لتنمعقد  

117-1ف  األكاديمية العالميةبروتوكول تعاون بين وحدة رفاعة وعقد  

110-1ف المؤسسة التنموية لذوى ن خدمة المجتمع و تنمية البيئة وبين قطاع شئوعقد بروتوكول تعاون  

 االحتياجات الخاصة

112-1ف م بالتدريس فى الدورات التي مساهمة وحدة رفاعة باالتصال بخريجى الكلية المتميزين للقيا 

 تحتاج الى محاضر من خارج الكلية

111-1ف  صور من الخطابات مع الشركات 

111-1ف  "الملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العمل"  

112-1ف  الهيئات والشركات المشاركة فى ملتقى التوظيف 

 ب األعمالعقد لقاء بخريجى الكلية مع أصحا 113-1ف

 تنظيم ملتقى توظيف بعنوان "فرص تدريب و توظيف فودافون" 114-1ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 تنظيم رحلة تدريبية لطالب الفرقة الرابعة بالتعاون مع شركة جلوبال أورينت للسياحة 115-1ف

 تنظيم رحلة تدريبية بالتعاون مع شركة " جلوبال أورينت للسياحة " 116-1ف

117-1ف  مستوى كفاءة الخريجين عنالمستفيدين  آلية استطالع آراء 

110-1ف  آلية معرفة متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة 

112-1ف  وتحليله مة الدراسةءحول مدى مال يناستبيان الستطالع رأى الخريج 

121-1ف  مة الدراسةءمالخطة تتضمن اإلجراءات التصحيحية فيما يخص  

121-1ف  " ملة " نحو ألسن أكثر نظافةح 

122-1ف  حملة لتشجير الكلية 

123-1ف  حملة "نحو ألسن خضراء" 

124-1ف  إعالن عن الندوة -وعى وأفاق جديدة تنظم حياتك لألفضل "  ندوة " 

125-1ف  ندوة " المصرى بأخالقه " 

126-1ف  ندوة " الترجمة عبر العصور " 

 و الخدمات المجتمعية و متلقى الخدمة على موقع الكلية اعدة بيانات خاصة باألنشطةق 127-1ف

 الملتقى األول : األلسن و المجتمع: البرامج الدراسية و سوق العمل "" توصيات  120-1ف

 " مدخل إلى التطويع المحلي" و" مدخل الى المحتوى و التوثيق" 122-1ف

 عقد دورة للتنمية البشرية 131-1ف
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****************** 

 

  

 

 قمحتوي المرف رقم المرفق

131-1ف  لتكريم األطراف المجتمعية 2113يونية  26حفل بتاريخ 

132-1ف  كلية األلسن ىاستبانات للشركات والمؤسسات التى يعمل بها خريج 

133-1ف  إلى األقسام المعنية بالكليةالمرسلة نتائج تحليل االستبيانات  

134-1ف  دد الطالب المطلوبينصورة من قاعدة البيانات للشركات التى يتم التعامل عها وع 

135-1ف  لكترونيةإلنموذج من الصفحة ا 

136-1ف  صورة من االتفاق على تنظيم حفل الخريجين 

137-1ف  نسخة  من دليل وحدة متابعة الخريجين 

130-1ف خطة تشغيل وتدريب  - المخاطبات الخاصة بالشركات -آليات إنشاء برنامج التدريب الميدانى  

 الطالب

132-1ف  محاضر الجلسات - من تقرير عن رابطة الخريجين صورة 

141-1ف  وتقرير عن التحليل استبيان عن أراء الطالب حول قواعد القبول و التحويل  وتحليله 
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 والبرامج التعليمية المعايير األكاديمية -2

 محتوي المرفق رقم المرفق

1-2ف  سية لقطاع األلسننسخة من المعايير القومية القيا 

2-2ف  الخطاب المرسل لمركز ضمان الجودة بالجامعة 

3-2ف محضر مجلس الكلية الذي تم فيه اعتماد المعايير األكاديمية للدراسات العليا ومحضر  
 لجنة الدراسات العليا

4-2ف محاضر مجالس الكلية التي تفيد اإلحاطة بهذه المعايير واعتمادها بتاريخ  
 5/1/2111و 1/12/2111و 3/11/2111

5-2ف  الكلية ورؤية رسالة 

6-2ف  خرائط توافق البرامج مع المعايير األكاديمية 

7-2ف صورة من تقرير المراجع الخارجي لبعض األقسام لمرحلتي الليسانس والدراسات  
 العليا

0-2ف  2113-2112البرامج الدراسية للعام الجامعي  

2-2ف  توصيات الملتقى 

11-2ف  للغة العربيةم مفصل للمحتوى العلمي تصورعا 

11-2ف  التدريب الميداني 

12-2ف  القرار الوزارينسخة  

13-2ف  توصيف البرامج والمقررات 

41-2ف  مع رسالة الكليةكلية مصفوفات توافق أهداف ال 
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****************** 

 

 

 

 

 

 محتوي المرفق رقم المرفق

15-2ف  مصفوفات توافق مخرجات التعلم مع أهداف البرنامج 

61-2ف  فة توافق محتوى البرنامج مع نواتج التعلم مصفو 

17-2ف  تحليل االستبانات 

10-2ف  استبانات استطالع رأي المستفيدين من الخدمة 

21-2ف  خطط تحسين األداء 

21-2ف  ينتقارير المراجعين الداخلي 

21-2ف د. إبراهيم الزهيري نائب مدير وحدة الجودة بجامعة أ.تقرير المراجعة الذي أعدة  
 وانحل

22-2ف  تقرير عن ورشة العمل 

23-2ف  تقارير الدعم الفني 
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 تعليم والتعلمال -2

 محتوي المرفق رقم المرفق

 2111مذكرة مرفوعة من لجنة الخطة اإلستراتيجية واعتماد مجلس الكلية مايو  1-3ف

 إستراتيجية التعليم والتعلم 2-3ف

 لية علي إستراتيجية التعليم والتعلمموافقة مجلس الك 3-3ف

 2115/2116الالئحة الدراسية القديمة + الالئحة الجديدة لعام  4-3ف

  2115/2116علي الئحة  بالتعديالت الجزئية 1525القرار الوزاري رقم  5-3ف

 لقسم اللغة الفرنسية الخاص بتعديل خطة الدراسة 1264القرار الوزاري رقم  6-3ف 

 ر الورقة اإلمتحانيةمعايي 7-3ف

 تقرير وحدة التعليم اإللكتروني 0-3ف

 برامج الساعات المعتمدة لقسمي اللغة اإلنجليزية والفرنسية 2-3ف

 محاضر المؤتمر العلمي للكلية ولألقسام العلمية 11-3ف

 مشروع ويكيبديا+ دورات للتدريب علي الترجمة بالتعاون مع شركة أرابايز 11-3ف 

 اريع البحثيةالمش 12-3ف

 تقرير وحدة التعليم اإللكتروني 13-3ف

 قاعدة بيانات عن المعامل اللغوية 14-3ف

 ليقاعدة بيانات عن معامل الحاسب اآل 15-3ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 خطاب الكلية للجامعة برغبتها في تقليل أعداد الطالب 16-3ف

 الفضاء خطاب الكلية للجامعة إلستغالل مساحات 17-3ف

 موافقة مجلس الكلية علي تعديل شروط قبول الطالب بالكلية 10-3ف

 الالئحة المالية للبرامج الجديدة   12-3ف

 الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 21-3ف

 ة التدريس للغات الشرقية والساميةخطابات  إنتداب أعضاء هيئ 21-3ف

 األجانب خطابات إستقدام األساتذة 22-3ف

 2112/2113مذكرة تعيين المعيدين في العام الدراسي  23-3ف

 مذكرة تحويل أعضاء هيئة التدريس إلي التحقيق 24-3ف 

 آلية تلقي الشكاوي 25-3ف

+ بدل %211محضر مجلس الكلية + خطابات رؤساء االقسام يفيد بربط  26-3ف 

 الجامعة بجودة األداء

 بات الخاصةعقود الكلية مع المكت 27-3ف

من المجموع  %21التعديل الجزئي بالئحة الكلية يخصص  20-3ف

 للبحوث/سيمنار/مناقشات

 توصيف التدريب الميداني + آلية اإلشراف والمتابعة والتقييم 22-3ف

 بروتوكالت التعاون مع جهات مختلفة لتفعيل التدريب الميداني 31-3ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 اللجنة الثالثية التي يرأسها رئيس القسمتقييم  31-3ف

 تقرير المراجع الخارجي 32-3ف

 تحليل نتائج اإلستبيان 33-3ف

 مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي األول والثاني 34-3ف

 تشكيل لجان التصحيح 35-3ف

 2112/2113تشكيل الكنترول  36-3ف

 2112/2113تشكيل لجنة إدارة اإلمتحانات  37-3ف

 2112/2113قواعد الرأفة لعام  30-3ف

 إعتماد مجلس الكلية للنتيجة 32-3ف 

 2112/2113نماذج من ورق أسئلة  41-3ف

 تشكيل لجان ممتحنين خارجيين 41-3ف

 تحليل تقييم الطالب 42-3ف

 نتائج تظلمات الطالب 43-3ف

 إستقصاء رضا الطالب 44-3ف

 تحليل نتائج اإلستبانات 45-3ف

****************** 
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 أعضاء هيئة التدريس -4

 محتوي المرفق رقم المرفق

 كشوف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كل قسم 1-4ف

توزيع الدرجات الوظيفية المختلفة ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل على مستوى  2-4ف
 الكلية

 أجازات أعضاء هيئة التدريس 3-4ف

 اء هيئة التدريس والهيئة المعاونةقاعدة بيانات أعض 4-4ف

 السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس 5-4ف

 الخطط الدراسية لألقسام 6-4ف

 شروط التحويل والتشعيب 7-4ف

خطة الكلية للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقرار  0-4ف
 اعتمادها من مجلس الكلية

 يين المعيدين بالكلية وقرار اعتماد الكلية لهاخطة تع 2-4ف

 دراسة وقوائم تحديد االحتياجات التدريبية 11-4ف

 2112/2113الدراسيين للعام  ينبيان بخطة التدريب في الفصل 11-4ف

 2112/2113الدورات التدريبية التي عقدت في  12-4ف

 المتدربين في الدورات آراءنموذج استبيان الستطالع اآلراء حول التدريب و 13-4ف

 تقرير عن مردود التدريب 14-4ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

جزاءات وقعت نماذج قرارات مجلس الكلية لتفعيل ربط األداء بالثواب والعقاب و 15-4ف
 على أعضاء من الهيئة المعاونة بسبب اإلخالل بالعمل

 مرحلة الليسانس(نموذج استبيان عن أداء عضو هيئة التدريس )ل 16-4ف

 نموذج استبيان عن أداء عضو هيئة التدريس )لمرحلة الدراسات العليا( 17-4ف

معايير وإرشادات تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقرار اعتمادها من  10-4ف
 مجلس الكلية

 استمارات تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكل األقسام 12-4ف

 استبيان قياس الرضا الوظيفي 21-4ف

 تقرير عن نتائج استبيان قياس الرضا الوظيفي 21-4ف

اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من مجلس الكلية للتعامل مع الرضا الوظيفي  22-4ف
 مشفوعة بنماذج واقعية لما تم تحسينه

خصص المناقشين نماذج لتشكيل لجان مناقشة الماجستير والدكتوراة يوضح مطابقة ت 23-4ف
 لتخصص الرسالة.

قرار مجلس الكلية بتعديل معايير تقويم  عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام  24-4ف
 2113/2114الجامعي المقبل 

أعداد المتخصصين في الترجمة بعد تفعيل قرار إضافة تخصص الترجمة عند منح  25-4ف
 داخلية بكلية األلسندرجتي الماجستير والدكتوراه إلى الالئحة ال

طلب مقدم إلى مجلس الجامعة لمخاطبة لجنة قطاع االداب إلضافة تخصص  26-4ف
 الترجمة إلى اللجان العلمية

علمية في  المدرسين المساعدين والمعيدين الذين يعدون أطروحاتبيان بأعداد  27-4ف
 نوحتى اآل 0200-0202بداية من بقسم اللغة اإلسبانية  تخصص لغوي

بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس الذين سافروا في مهمات علمية وأعداد أعضاء  20-4ف
 الهيئة المعاونة الذين سافروا لجمع المادة العلمية للماجستير والدكتوراه وللتدريب

****************** 
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 األخرىالبحث العلمي واألنشطة العلمية  -5

 محتوي المرفق رقم المرفق

ث العلميالبح سياسة 1-5ف  

 إعتماد خطط األقسام والمجاالت العلمية 2-5ف

للكلية الخطة البحثية 3-5ف  

عتماد مراجعة الخطة والمراجعة الدورية لهاا 4-5ف   

ث العلمي بخطة الجامعةحرتباط خطة البا 5-5ف  

 لجنة اخالقيات البحث العلمي 6-5ف

 قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس 7-5ف 

 الجوائز 0-5ف

أعضاء هيئة التدريسرير اتق من نماذج 2-5ف  

 لجنة مراجعة وتحديث خطة الدراسات والبحوث العلمية 11-5ف

 سفر أعضاء هيئة التدريس 11-5ف

 تحفيز وتشجيع البحث العلمي 12-5ف

 إصدارات الكلية 13-5ف

أعضاء هيئة التدريس  دوراتشهادات  14-5ف  
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 موارد الدراسات العليا 15-5ف

 الموازنة 16-5ف

 مشروعات بحثية 17-5ف

 اتفاقيات 10-5ف

 اساتذة زائرون 12-5ف

طالب وحضور سفر 21-5ف  

  المؤتمرات  21-5ف

متميزونأعضاء  22-5ف  

 الندوات 23-5ف 

 ورش العمل 24-5ف

 أنشطة أخري 25-5ف

 خطة البحث العلمي التنفيذية 26-5ف

البحث العلمي لجنة 27-5ف  
 

***************** 
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 الدراسات العليا -1

 محتوي المرفق رقم المرفق

 اإلعالن عن برامج الدراسات العليا 1-6ف

 عدد الدبلومات والدرجات العلمية 2-6ف

 المعايير األكاديمية 3-6ف

 توثيق البرامج والمقررات 4-6ف

 مراجعة تحديث برامج الدراسات العليا 5-6ف

 مخرجات التعلم مع المعايير المرجعية 6-6ف

 محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة 7-6ف

 الفترة الزمنية للحصول على الدرجات العلمية 0-6ف

 نظام التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا 2-6ف

 لتوزيع اإلشراف باألقسام العلمية وإجراءاته ونشر أبحاث من الرسائ 11-6ف

 الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا 11-6ف

 االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 12-6ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 تقويم طالب الدراسات العليا 13-6ف 

 استخدام نظام الممتحنين الخارجيين 14-6ف 

 رضاء طالب الدراسات 15-6ف 

 

****************** 
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 إدارة الجودة -7

 محتوي المرفق رقم المرفق

  قرار إنشاء وحدة ضمان الجودة 1-7ف

 الالئحة اإلدارية للوحدة 2-7ف

  الهيكل التنظيمي للكلية 3-7ف

 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 4-7ف

 خطة عمل وحدة ضمان الجودة 5-7ف

 تقرير متابعة مركز ضمان الجودة 6-7ف

 رؤية ورسالة وحدة ضمان الجودة 7-7ف

 نشرات تعريفية بالوحدة 0-7ف

 قرار مجلس الكلية إعتماد إنشاء وحدة التدريب 2-7ف

 أدلة إرشادية 11-7ف

 0200/0203فريق إعداد السيرة الذاتية للكلية  11-7ف

 خطط التحسين 12-7ف

 محاضر مجالس الكلية 13-7ف 

 زيارة المحاكاة 14-7ف

 ر المراجعينتقاري 15-7ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 اإلجتماعات مع اإلداريين 16-7ف

 نتائج اإلستبانات الخاصة باإلداريين 17-7ف

 الخطة اإلستراتيجية وقائمة بأسماء المشاركين 10-7ف

 تقرير عن الدورات التدريبية الخاصة بالجودة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين 12-7ف

 تيار وتقييم أداء القيادات اإلداريةمعايير إخ 21-7ف

 إختيار مديري ونواب مديري الوحدات 21-7ف

 نتائج التحليل اإلحصائي إلستقصاء الرضا الوظيفي 22-7ف

 تقرير عن ميكنة شئون التعليم والطالب وباقي اإلدارات 23-7ف

 زيادة الموارد المالية والمادية 24-7ف

 البيئة وزيادة المشاركة المجتمعيةخطة لخدمة المجتمع وتنمية  25-7ف

 دورات إلعداد الطالب والخريجين لسوق العمل 26-7ف

 اإلرشاد الطالبي 27-7ف

 تفعيل لجنة تطوير المقررات بالكلية 20-7ف

 قائمة بأجهزة الحاسب اآللي وأجهزة الداتا شو 22-7ف

 خطة صيانة اآلالت والمعدات والتجهيزات 31-7ف

 ثية لألقسام العلميةالخطط البح 31-7ف
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 محتوي المرفق رقم المرفق

 الخطط التنفيذية لتطوير الكلية 32-7ف

 السيرة الذاتية لمدير ونائب مدير الوحدة 33-7ف

 3/11/2112مجلس الكلية بتاريخ  34-7ف

 2112 /7/11محضر مجلس الكلية بتاريخ  35-7ف

 قرار مجلس الكلية وتقارير اجتماعات اللجنة 36-7ف

 2113 /2/1محضر مجلس الكلية بتاريخ  37-7ف

 2113 /13/2محضر مجلس الكلية بتاريخ  30-7ف

 2112 /15/5مجلس الكلية بتاريخ محضر  32-7ف

 5/6/2113محضر مجلس الكلية بتاريخ  41-7ف

و  2112محاضر جلسات لجنة الدراسات العليا والبحوث لشهور نوفمبر/ ديسمبر  41-7ف

 2113رس وابريل يناير وفبراير وما

 2113محضر لجنة الدراسات العليا جلسة شهر مارس  42-7ف

 23/11/2112محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  43-7ف

 20/11/2112محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  44-7ف

 22/1/2113محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  45-7ف

 27/3/2113محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  46-7ف
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****************** 

 

 محتوي المرفق رقم المرفق

 24/4/2113محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  47-7ف

 22/5/2113محضر لجنة شؤون المجتمع وخدمة البيئة بتاريخ  40-7ف

مساءلة تأديبًيا وتم إلغاء صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالب. وقد تعرض لل 42-7ف

 امتحانه في المادة التي ُضِبط فيها "تاريخ األدب األلماني"

صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية وتم  51-7ف

 إلغاء امتحانها في المادة التي ضبطت فيها "الدراما" والمادة التالية

ة التحقيق مع الطالبة وقد تعرضت للمساءلة التأديبية وتم إلغاء صورة من مذكرة بنتيج 51-7ف

 المادة التي ضبطت فيها الطالبة "نصوص ونقد"

صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية مع إلغاء  52-7ف

قتين على امتحان الطالبة في المادة التي ضبطت متلبسة بالغش فيها والمادتين الساب

 ةهذه الماد

صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية مع  53-7ف

 حرمانها من المادة التي ضبطت بها في الغش والمادة االخرى التي تليها )مادة المقال(

مع إلغاء  صورة من مذكرة بنتيجة التحقيق مع الطالبة. وقد تعرضت للمساءلة التأديبية 54-7ف

 ا من دخول امتحان المادة القادمةامتحان الطالبة في المادة التي ضبطت فيها وحرمانه

 صورة من العقوبات الموقعة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 55-7ف
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   لعالمية.تحقيق التميز والقدرة التنافسية لمواجهة التحديات المحلية واإلقليمية وا

                 

 

الخدمية والنظام  تعمل الوحدة علي نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء في العملية التعليمية والبحثية واألنشطة

يها ورفع اإلداري بالكلية كما تعمل علي ضمان واستقرار مفهوم الجودة بالكلية لالرتقاء بمستوي خريج

 قدراتهم التنافسية.

 

 

وتضع  ها،ية والخدمية وتحسين مستوى أدائة على ضمان جودة أنشطة الكلية التعليمية والبحثعمل الوحدت

دة مقترحات للتحسين المستمر بهدف الحصول على االعتماد. وتشمل مجاالت عمل واختصاصات الوح

 األنشطة التالية:

توثيق الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية وتحديثها. -1  

ط التحسين.قاعدة بيانات لموارد الكلية البشرية والمادية لالستفادة منها في وضع السياسات وخط إنشاء -2  

سية.تأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس للعمل في مجال إدارة الجودة بما يضمن بناء القدرة المؤس -3  

ضمن تحقيقها.اذ اإلجراءات التي تتبنى معايير أكاديمية معتمدة للبرامج الدراسية التي تمنحها الكلية واتخ -4  

متابعة إعداد توصيف البرامج والمقررات الدراسية. -5  

 رؤية وحدة ضمان الجودة

ن الجودةرسالة وحدة ضما  

 

 إختصاصات ومهام الوحدة
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متابعة إعداد تقارير البرامج والمقررات الدراسية. -6  

وضع نظام للمتابعة الداخلية ويشمل تقييم: -7  

 )أ( أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.

 )ب( أداء الطالب.

نشطة الطالبية.)ج( األ  

 )د( أنشطة المشاركة المجتمعية.

 )هـ( األنشطة البحثية والعلمية.

 )و( آليات وإجراءات األقسام العلمية واإلدارية لتحقيق خطط الكلية.

وضع نظام لتلقى ومتابعة شكاوى الطالب. -0  

إنشاء نظام لمتابعة الخريجين والتواصل معهم ومع المستفيدين. -2  

اط الضعف اسة الذاتية للكلية والتي تعكس مستوى أداء الكلية في كافة األنشطة وتحديد نقإعداد الدر -11

ية وتساعد على والقوة كما تتضمن خطة للتطوير تضمن جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمع

 تحسين وتطوير األداء.

االعتماد. العلمية لتأهيل الكلية للحصول على تقديم الدعم الفني الالزم إلدارة الكلية وكافة األقسام -11  

التواصل المستمر مع مركز ضمان الجودة بالجامعة. -12  
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 الرؤية:

ز والريادة لحصول على االعتماد المؤسسي بهدف تحقيق التميلتسعى كلية األلسن 

 في مجاالت الترجمة واللغة واألدب والبحوث العلمية المتطورة لخدمة المجتمع

ة والدولية. به ثقافيًا من أجل المنافسة على المستويات القومية واإلقليميواإلرتقاء   

 الرسالة:

عمل على تكلية األلسن مؤسسة تعليمية بحثية عريقة ترتكز على منظومة علمية  -

للغة األم ولغتين أجنبيتين.اتخريج طالب يتقن   

قل مهارات ، وتصتهتم كلية األلسن بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية - 

مع والمجت الطالب لدراسة الترجمة واللغة واألدب لتلبية احتياجات سوق العمل

.والبيئة  

صين في تعد كوادر من المترجمين الفوريين والتحريريين والباحثين المتخص -

معرفة اللغات وآدابها لتطوير البحث العلمي واإلسهام في الحفاظ على تراث األمة و

 اآلخر.

 


