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1

أ.د/ناهد عبدالحميد إبراهيم

عميد كلية األلسن

2

أ.د/منى فؤاد حسن محمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

3

أ.د/كرمة محمد سامي

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

4

أ.د/ليلى جالل الدين رزق

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

5

أ.د/استر وليم بولص

أستاذ بقسم اللغة الصينية ومدير وحدة ضمان الجودة

رؤساء أهداف مشروع السيكاب ()CIQAP
6

أ.د/منى فتوح مصطفى الجمل

أستاذ مساعد بقسم اللغة الصينية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم1

7

أ.د/عال عادل محمد عبدالجواد

أستاذ مساعد بقسم اللغة األلمانية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم2

8

د.خالد أبواليزيد البلتاجي

أستاذ مساعد بقسم اللغات السالفية ومسؤول عن تنفيذ الهدف رقم3

9

أ.د/سهيمة سليم صالح

أستاذ مساعد بقسم اللغة اإليطالية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم4

 10أ.د/أمال كمال عبدالعزيز جمعة

أستاذ مساعد بقسم اللغة الصينية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم5

 11أ.د/داليا محمد السيد الطوخي

أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم6
ومسئول عن لجنة المتابعة وضبط الجودة بالمشروع

 12أ.د/جان إبراهيم بدوي

أستاذ بقسم اللغة الصينية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم7

 13أ.د/إيمان حسن محمد عليوة

أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم8

 14أ.د/أميمة عبدالرحمن محمد

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية ومسئول عن تنفيذ الهدف رقم9

 15أ.د/منى أحمد حامد محمود

أستاذ ورئيس قسم اللغات الشرقية اإلسالمية شعبة اللغة الفارسية ومسئول عن نشر
االستمرارية
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رؤساء األقسام العلمية
 16أ.د/عبدالمعطي صالح عبدالمعطي

رئيس قسم اللغة العربية الحالي

 17أ.د/سعيد حسن بحيري السيد

رئيس قسم اللغة العربية السابق

 18أ.د/فدوى كمال عبد الرحمن

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

 19أ.د/ربيع محمد سالمة

رئيس قسم اللغة اإليطالية

 20أ.د/محمد أبو العطا عبد الرءوف

رئيس قسم اللغة اإلسبانية

 21أ.د/ليلى فؤاد زمزم

رئيس قسم اللغة األلمانية

 22أ.د/عامر محمد أحمد محمد

رئيس قسم اللغات السالفية الحالي

 23أ.د/عبدالسالم مصطفى عبدالسالم

رئيس قسم اللغات السالفية السابق

 24أ.د/نينيت نعيم إبراهيم

رئيس قسم اللغة الصينية

 25أ.د/جمال احمد الرفاعي السيد

رئيس قسم اللغات السامية

 26أ.د/منى أحمد حامد محمود

رئيس قسم اللغات الشرقية اإلسالمية

 27أ.د/محمد عوني عبدالرؤف

رئيس قسم اللغات األفريقية

 28أ.د/نادية جمال الدين محمد

رئيس قسمي اللغة اليابانية واللغة الكورية

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 29أ.د/محمد رجب محمد الوزير

أستاذ بقسم اللغة العربية

 30أ.د/مصطفى فتحي جنيدي

أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلسبانية

 31د/فاطمة محمد علي

مدرس بقسم اللغة العربية

 32د/حنان يوسف عزالدين

مدرس بقسم اللغة العربية
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 33د/تغريد محمود محمد

مدرس بقسم اللغة العربية

 34د/فاطمة حمدي عبدالحافظ

مدرس بقسم اللغة العربية

 35د/غادة عبد العزيز

مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية

 36د/نفين أحمد تمام

مدرس بقسم اللغة الفرنسية

 37د/نهى عبد المجيد محمد

مدرس بقسم اللغة اإلسبانية

 38د/دينا محمد عبده

مدرس بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة الروسية

 39د/عبلة عبد السميع محمد فرج

مدرس بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة التشيكية

 40شيرين حمدي محمود

مدرس مساعد بقسم اللغة العربية

 41أ/مروة مصطفى إسماعيل

مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسية

 42أ/إيهاب محمد عبداللطيف

مدرس مساعد بقسم اللغة اإليطالية

 43أ/فتحي حسن أحمد

مدرس مساعد بقسم اللغة اإليطالية

 44أ/مروة مصطفى عبدالحميد

مدرس لغة بقسم اللغة اإلسبانية

 45أ/إيمان محمد عبدالفتاح

مدرس مساعد بقسم اللغة األلمانية

 46أ/أميرة ربيع محمد

مدرس مساعد بقسم اللغة األلمانية

 47أ/سعيد أحمد محمد

مدرس مساعد بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة الروسية

 48أ/نرمين صالح الدين محمد

مدرس مساعد بقسم اللغات السامية شعبة اللغة العبرية

 49أ/ماريان نبيل عياد

معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية

 50أ/دينا محمد معوض

معيدة بقسم اللغة الفرنسية

 51أ/نهى الحاج حسن

معيدة بقسم اللغة اإلسبانية
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 52أ/تيسير حسن عبدالحميد العبد

معيدة بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة التشيكية

 53أ/منى محمد أمين

معيدة بقسم اللغة اليابانية

الجهاز اإلداري
 54أ/نفرتيتي شاكر بساليوس

مدير إدارة العالقات الثقافية

 55أ/هويدا عبدالعال عبدالعال

رئيس قسم الشئون اإلدارية

 56أ/المطراوي عبده الهجرسي

مدير إدارة المكتبات

 57أ/ابتسام محمد عبدالحميد

موظفة بقسم المكتبات

 58أ/سامية عبدالرؤف محمد

رئيس قسم شئون التعليم والطالب

 59أ/ماجدة أنور أحمد

رئيس قسم شئون هيئة التدريس

 60أ/سحر إمام عبدالفتاح

موظفة بقسم شئون هيئة التدريس

 61أ/وفاء عطية عبدالفتاح

موظفة بقسم شئون هيئة التدريس

 62أ/سناء عبدالرحمن عبداللطيف

موظفة بقسم شئون هيئة التدريس

 63أ/أيمن فؤاد توفيق

رئيس قسم الحركة والنقل

 64أ/حسنين محمد سيد

رئيس قسم أمانة الجداول

 65أ/خميس حسن محمد

رئيس قسم الصيانة

 66أ/ضياء محمد فرج

رئيس مكتب ضبط الوقت

 67أ/سهام عبدالعاطي حسن

موظفة بقسم الدراسات العليا

 68أ /صفاء عبدالمعطي محمد

موظفة بقسم الدراسات العليا

 69أ/سميرة ميالد لطيف

المعامل اللغوية

 70أ/أمنية أحمد الحفني

أمانة مجلس الكلية
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 71أ/هشام أحمد محمد

موظف باالستحقاقات

 72أ/خالد محمد فتحي محمد عيسى

موظف بوحدة الجودة

طلبة الكلية
 73إبراهيم أحمد سيال

طالب دراسات عليا أولى تمهيدي

 74نابي عثمان

طالب دراسات عليا أولى تمهيدي
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كلية األلسن
«كلية األلسن منارة علمية وشريان
نابض بالعلم والمعرفة ،عطاؤها
المعرفي يسري في عروق الحركة
الثقافية كما يسري الدم في الجسم
 ...إنها لسان ناطق بكل اللغات،
وأذن تسمع وتترجم كل اللغات ،وعين
راصدة تسجل كل جديد في ثقافة
العالم ،وعقل يربط بين كل هذه
الثقافات ،يعربها ،يقربها ،ويعبر
بها الحدود فتصل إلى ثقافتنا التي
تكون لها خير سفير»
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أوالً :مقدمة عن كلية األلسن
يتصل تاريخ كلية األلسن بتاريخ النهضة المصرية الحديثة .وقد حققت مدرسة األلسن منذ إنشائها
في العصر المبكر ما كان قد نيط بها من آمال ،فقدمت للبالد البارعين في الترجمة.
أنشأ المدرسة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى (1290-1216ه) (1873-1801م) في
سنة (1351ه 1835-م) لتكوين جيل من المثقفين يصلون بين الثقافة العربية والغربية،
ضالعين في اآلداب العربية وفي آداب اللغات األجنبية ،قادرين على تعريب الكتب
األجنبية ،وعلى النهوض باإلدارة الحكومية فيما يعهد به إليهم من المناصب.
أطلق عليها عند إنشائها اسم مدرسة المترجمين ،ثم غير اسمها فصار مدرسة األلسن.
كان هدف المدرسة عند إنشائها سنة 1351ه (1835م):


تخريج مترجمين لخدمة المصالح والمدارس الحكومية.



تكوين قلم للترجمة من خريجيها.

ولما وضعت قوانين التعليم سنة 1837-1836م ،أصبح الغرض منها:


تخريج المترجمين.



إمداد المدارس الخصوصية األخرى بتالميذ يعرفون اللغة الفرنسية.

وقد تخرجت أول دفعة في مدرسة األلسن سنة 1839م.


تعرضت مدرسة األلسن خالل تاريخها الطويل الذي جاوز قرنا ونصفا من الزمان
لإلغالق في بعض الفترات ولكنها بقيت خالدة األثر بما ربت من أجيال كان كل منها
يجدد في الذهن ذكراها ،ويؤصل تاريخها.



أعيدت "مدرسة األلسن" سنة  ،1951وكانت الدراسة بها مسائية ،لتتيح لطلبة الجامعات
فرصة إتقان اللغات األجنبية.



أحاطت الثورة "مدرسة األلسن" بعنايتها لما لمسته من أهمية دراسة اللغات فصدر في
 1957قرار بإنشاء "مدرسة األلسن العليا" وأصبحت بمقتضاه في مصاف المعاهد العليا
وتمنح خريجيها درجة الليسانس ،وصارت األلسن المدرسة العليا الوحيدة في الشرق
لدراسة اللغات دراسة تخصصية مع االهتمام الخاص بالترجمة.

وفى  20ديسمبر  1973صدر القرار الجمهورى رقم  1952بضم مدرسة األلسن العليا إلى
جامعة عين شمس كلية مستقلة باسم كلية األلسن.
وتسعى كلية األلسن في عهدها الحديث إلى:
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تحقيق التميز والريادة في إعداد الكوادر البشرية من المترجمين في مجاالت الترجمة.



إعداد المتخصصين في اللغات وآدابها.



إعداد الباحثين في مجال اللغويات المقارنة وعلم اللسانيات.



إعداد منظومة متميزة ترتكز على إتقان اللغة األم وتعلم لغتين أجنبيتين (لغة تخصص
أول ،ولغة تخصص ثان) وتسهم في الحفاظ على تراث األمة ومعرفة اآلخر.



االهتمام بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية.



صقل مهارات الخريج في دراسة اللغة والترجمة وتطويعها بحيث ترتبط بسوق العمل.



تضم كلية األلسن  16قسما علميا يدرس معظم لغات العالم :العربية لغير الناطقين بها
والفرنسية واالفريقية واإلنجليزية واإليطالية واإلسبانية واأللمانية والروسية والتشيكية
والتركية والفارسية والعبرية والصينية واليابانية والكورية .وتعد األلسن الكلية األولى في
جمهورية مصر العربية التي تدرس اللغة التشيكية والكورية والهوسا والسواحيلية.



تعمل كلية األلسن كل الحرص على تخريج مترجمين على درجة عالية من الكفاءة
ولتحقيق هذه الكفاءة ويتم اإلستعانة بأساتذة أجانب يدرسون بعض هذه اللغات .فعلى
سبيل المثال ال الحصر قسم اللغة اليابانية يضم هيئة تدريس كاملة من األساتذة اليابانيين.
و ال تكتفي األلسن بذلك بل تحرص على سفر كل معيدي هذا القسم إلى اليابان إلعداد
رسائل الماجستير والدكتوراه .كما تحرص معظم األقسام بالكلية على توفير منح
للمعيدين والمدرسين المساعدين لجمع المادة العلمية.



وقد أنجزت الكلية بأقسامها العلمية المختلفة  2900بحثا ودراسة علمية تم نشرها من
خالل المجالت العلمية المحكمة والدوريات والحوليات خالل العام 2005/2004
وقامت الجامعة بتمويل عدد كبير منها باإلضافة إلى الدراسات العلمية التي قامت
بتمويلها جهات أجنبية من خالل اتفاقات تعاون.
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لكلية األلسن دورا هاما تقوم به في دعم مسيرة التنمية والمشاركة بكل ما تملكه من
قدرات بشرية وتقنية وخبرات مختلفة وذلك من خالل اسهامات وحدتها ذات الطابع
الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبما 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 بدءا من دورات المبتدئين حتى المستوى المتقدم.



دورات وحدة رفاعة تمكن الخريج من العمل باللغة االجنبية في مجال السياحة واالقتصاد
وتدريس اللغات .وهناك أيضا دورات في الترجمة العامة والمتخصصة (سياسية،
اقتصادية ،قانونية ،أدبية ،علمية )...إلعداد مترجمين أكفاء قادرين على ربط الحضارات
بعضها ببعض .تقدم أيضا وحدة رفاعة دورات في اللغة 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 المقابل ،تقوم الوحدة بخدمة المجتمع من خالل تنظيمها لدورات في اللغة العربية
لغير الناطقين بها .باإلضافة إلى ذلك ،تساهم الوحدة في تسهيل دخول الخريج إلى
المجتمع الدولى بتقديم دورات اتقان اللغة االنجليزية( .)TOFELولتحسين مستوى
الطالب تقوم الوحدة بتنظيم دورات متعددة في مجاالت اللغة واألدب والترجمة.
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خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
األهداف
نشر الثقافات
العالمية بين الشباب
والمهتمين بالثقافة

المخرجات
-1مجتمع يهتم
بالثقافات
العالمية

مؤشرات
النجاح
زيادة
اهتمام
المجتمع
بالثقافة

مدة
التنفيذ

األنشطة

التكلفة
التقديرية

مصدر
التمويل

المسئول عن التنفيذ

-1اقامة ندوة فى
قصر الثقافة بمصر
الجديدة تتناول أهم
األحداث الثقافية و
تكون الدعوة عامة

شهرديسمبر
من كل عام

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
مدير قصر ثقافة مصر
الجديدة

حساب
الوحدات
الخاصة

 -2اقامة ندوة فى
دار الكتب المصرية
تتناول أحدث الكتب
المترجمة و تكون
الدعوة عامة

شهرفبراير
من كل عام

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
مدير دار الكتب

حساب
الوحدات
الخاصة

 -3اقامة ندوة فى
المجلس األعلى
للثقافة تتناول تأثير
التغيرات السياسية
المعاصرة على
الثقافة فى العالم

شهرمارس
من كل عام

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
مدير المجلس األعلى
للثقافة

-4اقامة منتدى
ثقافى سنوى
بالكلية لكل قسم
علمى وتكون
الدعوة عامة

شهر ابريل
من كل عام

3000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
المراكز الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

-5اقامة معرض
للكتاب بالكلية

شهر مارس
من كل عام

-

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع بعض المكتبات

-

-6عمل أسبوع
ثقافى بالكلية تلقى
فيه أبحاث في كل
المجاالت الثقافية
يشارك فيه باحثون
من الكليات
المناظرة ويحضره
كل المهتمين
بالثقافة

شهر ابريل
من كل عام

5000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وكيل الكلية للدراسات
العليا و األقسام العلمية و
وزارة الثقافة والمراكز
الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

-7عمل صالون
ثقافى بالكلية
لمناقشة أهم
القضاياالمعاصرة
والكتب والترجمات

مرتين
سنويا شهر
نوفمبر و
شهر مارس

3000ج

11

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وزارة الثقافة و
األقسام العلمية و المراكز
الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

كلية األلسن
األهداف

المخرجات

جامعة عين شمس
مؤشرات
النجاح

مدة
التنفيذ

األنشطة

الخطة االستراتيجية
التكلفة
التقديرية

المسئول عن التنفيذ

مصدر
التمويل

-8تقديم مسرحيات
وأفالم عالمية
بالكلية تتبعها
مناقشات و
تحليالت

مستمرة

1000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع المراكز الثقافية
الدولية المختلفة و
األقسام العلمية

حساب
الوحدات
الخاصة

-9دعوة أساتذة
أجانب للكلية
للمشاركة فى
ندوات عن مختلف
الثقافات

مستمرة

10000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
المراكز الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

-10عمل ندوة
شهرية بالكلية
على مستوى القسم
العلمى يدعى اليها
كل المهتمين
بالثقافة فى لغة
القسم

شهرية

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
المراكز الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

 -11ورش عمل
بالكلية تتناول
الفنون التى تشتهر
بها الدول المختلفة

مرتين
سنويا

3000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
المراكز الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

-2المساعدة فى
القضاء على األمية
فى حى الوايلى

-1حى الوايلى
بنسبة أمية قليلة

تقل نسبة
األمية فى
حى الويلى

-1عقد دورات
محو األمية بالكلية

كل سنتين
تعقد دورة
تستمر لمدة
 6أشهر

10800جم

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة و مركز
تعليم الكبار بجامعة عين
شمس

حساب
الوحدات
الخاصة

 -3المشاركة فى
خدمة المجتمع فى
تواصله مع
المجتمعات الخارجية

-1مجتمع يجيد
التواصل مع
المجتمعات
الخارجية

تحسن
صورة
المجتمع
المصرى
عالميا

-1عقد مؤتمر
دولى

 كل سنتينفى شهر
ابريل

25000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وكيل الكلية للدراسات
العليا

حساب
الوحدات
الخاصة

-2اقامة حفل
استقبال بالكلية
للمستشاريين
الثقافيين للبالد
التى تدرس لغاتها
بالكلية

شهر أكتوبر
من كل عام

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية و
المراكز الثقافية

حساب
الوحدات
الخاصة

12

كلية األلسن
األهداف

المخرجات

 -4المشاركة فى حل
مشكلة البطالة

-1مجتمع عامل
يحدد أهدافه

جامعة عين شمس
مؤشرات
النجاح

عدد
مناسب
للحضور

مدة
التنفيذ

األنشطة

الخطة االستراتيجية
التكلفة
التقديرية

المسئول عن التنفيذ

-3تقديم خدمة
الترجمة

مستمرة

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وحدة رفاعة للبحوث
و تنمية المعلومات
اللغوية و الترجمة :وحدة
ذات طابع خاص

-4تقديم خدمة نشر
الكتب المترجمة

مستمرة

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وحدة رفاعة للبحوث
و تنمية المعلومات
اللغوية و الترجمة :وحدة
ذات طابع خاص

مصدر
التمويل

-1ملتقى التوظيف

مرة سنويا
فى شهر
ابريل

3000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع بعض رجال األعمال و
األقسام العلمية

حساب الوحات
الخاصة و
مساهمة بعض
الشركات

-2عمل ندوة
"الخريجون و
اكتساب الخبرات و
المهارات المطلوبة
لسوق العمل"

مرة سنويا
فى شهر
ابريل

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع بعض رجال األعمال و
قسم اللغة االنجليزية

حساب الوحات
الخاصة

-3عمل ندوة "معا
ضد البطالة "

مرة سنويا
فى شهر
ابريل

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع بعض رجال األعمال و
األقسام العلمية

حساب الوحات
الخاصة

 -4تقديم دورات
فى اللغات المختلفة
و المحادثات

مستمرة

وحدة رفاعة للبحوث و
تنمية المعلومات اللغوية
و الترجمة :وحدة ذات
طابع خاص

-5تقديم دورات فى
الترجمة العامة و
المتخصصة

مستمرة

وحدة رفاعة للبحوث و
تنمية المعلومات اللغوية
و الترجمة :وحدة ذات
طابع خاص

-6تقديم دورات فى
المصطلحات
السياحية و
االقتصادية
والعلمية

مستمرة

وحدة رفاعة للبحوث و
تنمية المعلومات اللغوية
و الترجمة :وحدة ذات
طابع خاص
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األهداف

 -5المساعدة فى
نشر الوعى بأهمية
قضايا البيئة

المخرجات

-1مجتمع واعى
بمشاكل البيئة و
يعمل على حلها

جامعة عين شمس
مؤشرات
النجاح

عدد
مناسب
للحضور

مدة
التنفيذ

األنشطة

الخطة االستراتيجية
التكلفة
التقديرية

-7عقد مؤتمر
للتعريف بكلية
األلسن يدعى اليه
طالب الثانوية
العامة و أولياء
أمورهم

شهر اكتوبر
سنويا

5000ج

المسئول عن التنفيذ

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع األقسام العلمية

مصدر
التمويل
حساب الوحات
الخاصة

-1تنظيم أسبوع
البيئة

شهر مارس

5000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع معهد الدراسات البيئية
بجامعة عين شمس

حساب الوحات
الخاصة

-2عمل ندوة عن
"التدخين و
أضراره على
الصحة"

شهرمارس

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع معهد الدراسات البيئية
بجامعة عين شمس

حساب
الوحدات
الخاصة

-3عمل دورة فى
الدفاع المدنى

شهر مارس

3000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع معهد الدراسات البيئية
بجامعة عين شمس

حساب
الوحدات
الخاصة

 -4عمل ندوة
"البيئة و
مشكالتها"

شهر مارس

2000ج

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع معهد الدراسات البيئية
بجامعة عين شمس

حساب
الوحدات
الخاصة

-5متابعة نشاط
الجوالة

مستمرة

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وكيل الكلية لشؤون
الطالب

-6متابعة نشاط
جماعة البيئة

مستمرة

وكيل الكلية لشؤون
المجتمع و البيئة بالتعاون
مع وكيل الكلية لشؤون
الطالب و لجنة البيئة
بجامعة عين شمس
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

مشروعات التطوير التي حصلت عليها الكلية
حصلت كلية األلسن في يناير  2006على مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة ال QAAPوتم في
نوفمبر  2006إنشاء وحدة ضمان الجودة ،وفي أكتوبر  ،2007تم االنتهاء من المشروع.
وفي نوفمبر  ،2009حصلت الكلية على مشروع التطوير الم ستمر والتأه يل لالعت ماد CIQAP
وتعد أول كلية نظرية تحصل على هذا المشروع داخل الجمهورية.
نقاط تميز الكلية


الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية التي بها ستة عشر برنامجا للغات



الكلي ة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تحتوى على مكتبة تتضمن كتب ومراجع
ودوريات علمية ل 16لغة



الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تمنح دبلومي للترجمة الفورية والتحريرية
 16لغة.



األلسن هي الكلية األولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي تدرس اللغة الكورية
والهوسا والسواحيلية.



الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية والشرق األوسط وإفريقيا التي تدرس اللغة
التشيكية.



تمنح الكلية درجة ليسانس األلسن في لغتين ،لغة أجنبية أولى وثانية تتيح للخريج فرص
عمل مختلفة ،إلى جانب اللغة العربية كلغة أم وأساسية إلتقان الترجمة.

أعضاء هيئة التدريس


تضم كلية األلسن نخبة من أعضاء هيئة التدريس األكفاء يبلغ عددهم ( )493يشمل
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،حصل العديد منهم على جوائز دولية ومحلية /
جوائز الدولة  /جوائز الجامعة للبحوث الممتازة.



يقوم بالتدريس في بعض األقسام أساتذة أجانب ( )native speakersمثال ذلك :أقسام
اللغة اإليطالية واإلسبانية واأللمانية والصينية والتركية والفارسية واليابانية والكورية
والبرتغالية (لغة ثانية) .قسم اللغة اليابانية يضم هيئة تدريس كاملة من األساتذة اليابانيين.
وال تكتفي األلسن بذلك بل تحرص على سفر كل معيدي هذا القسم إلى اليابان إلعداد
رسائل الماجستير والدكتوراه.
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية



ألعضاء هيئة التدريس عالقات تبادلية إقليميا ودوليا ومن أنشطة التميز:



النشر الدولي للبحوث العلمية.



ترجمة المعاجم المتخصصة.



االشتراك في المشروعات القومية لترجمة األعمال المتميزة الحاصلة على جوائز دولية
مثل مشروع "سلسلة الجوائز" التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب.



االشتراك في المشروعات البحثية الدولية مثل المشروع البحثي لقسم اللغة األلمانية
بالتعاون مع جامعة يوهان فولفجانج جوتة مركز دراسات األطفال والشباب بألمانيا
والمشروع البحثي المشترك بين قسم اللغة األلمانية وقسم الدراسات العربية بجامعة
اتوفر يدريش بمبرج.



الترجمة في المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة ،واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة المؤتمر
اإلسالمي ،وجامعة الدول العربية ،والكوميسا ،واليونيسيف ،ومؤسسة الفكر العربي.



العمل في مجال العالقات الخارجية كمستشارين وملحقين ثقافيين.



أعضاء اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة التدريس.



المشاركة فى المناقشات العلمية بالجامعات المصرية والعربية.



العمل مستشارين في وزارة التربية والتعليم.



أعضاء بلجان المجلس األعلى للثقافة.



أعضاء لجان تحكيم الجوائز المحلية والقومية.



أعضاء تحكيم اإلنتاج العلمي بالجامعات المصرية والعربية والعالمية.



أعضاء تحكيم بالمهرجانات الثقافية والفنية.



اإلشراف على الرسائل العلمية بالجامعات المصرية والعربية.



المشاركة فى المناقشات العلمية بالجامعات المصرية والعربية.



شارك العديد من أساتذة الكلية في إعداد المقررات والبرامج في الجامعات المصرية
والعربية.



يعمل بعض من أعضاء هيئة التدريس كأساتذة زائرين في جامعات عربية وأجنبية.



يوجد بالكلية قنوات النشر العلمي تتمثل في الدوريات العلمية المتميزة والمحكمة ذات
الترقيم الدولي الورقية (فيلولوجي وصحيفة األلسن) واإللكترونية وكذلك المؤتمرات
والندوات العلمية التي تعقدها الكلية ،فضال عن دعم الجامعة للباحثين وأعضاء هيئة
التدريس في حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية.
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

لكلية األلسن دورا هاما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة بكل ما تملكه من قدرات بشرية
وتقنية وخبرات مختلفة وذلك من خالل إسهامات وحدتها ذات الطابع الخاص في خدمة
المجتمع وتنمية البيئة وبما تقدمه من خدمات في مجاالت ثقل المهارات اللغوية
والترجمة.
التعاون الدولي
تعمل األلسن على دعم التعاون الثقافي والعلمي مع المؤسسات الثقافية المختلفة بعقد
الكثير من البروتوكوالت واتفاقيات التعاون بين الكلية والعديد من الجهات األجنبية بلغت
عدد ( )36اتفاقية مفعلة وهي:



إنشاء فرع لمعهد كونفوشيوس بالكلية وذلك لما يقدمه من دعم وتطوير للعملية التعليمية
لقسم اللغة الصينية ،موافقة مجلس الكلية بتاريخ .2010/2/3



اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية األلسن و جامعة توسكبا "اليابان".



اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس و جامعة ميونجي بجمهورية كوريا.



اتفاقية مبرمة بين جامعة عين شمس و جامعة ميونجي طوكيو للدراسات األجنبية و هي
خاصة بتبادل الطالب.



اتفاقية تعاون و تبادل علمي أكاديمي مبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة نابولي
للدراسات "الدراسات الشرقية".



اتفاقية في إطار التعاون في مجاالت البحث و التعليم و برامج التدريب بين جامعة عين
شمس و جامعة هافانا.



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة غرناطة (إسبانيا).



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة التكنولوجيا (التقنية) أذربيجان.



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة جراتس بالنمسا.



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة هانوفر بألمانيا.



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و معهد الند سباشن باخوم بألمانيا.
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة هامبورج بألمانيا.



اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا االتحادية.



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



اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية و جامعة باريس -سود.11



اتفاق ثقافي بين جمهورية مصر العربية و جامعة ليون لوميار ( 2ليون) فرنسا.



اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس و جامعة اللغات و الثقافة ببكين "الصين".



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة ماكجيل بكندا اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في
.1992/11/30



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة انديانا بالواليات المتحدة اعتمد أ.د/رئيس
الجامعة في  93/2/24و حددت في عام .1996



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة توليدو بوالية أوهايو بالواليات المتحدة
اعتمد ا.د/رئيس الجامعة .1996/6/3



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس (كلية األلسن) و جامعة تكساس بالواليات المتحدة
اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .1998/5/11



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة كونيكتكت مستورى بالواليات المتحدة و
اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .1998/5/11



اتفاقية ثقافية موقعة بين جامعة عين شمس وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة و واردة
للكلية عام .1999



مسودة اتفاقية ثقافية مع جامعة والية نيويورك بافلو بالواليات المتحدة اعتذار رئيس
الجامعة ا.د /رئيس الجامعة في .1999/6/1



اتفاقية التعاون التعليمي والعلمي مع جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية وافق
السيد ا.د رئيس الجامعة في  2000/4/22من حيث المبدأ.
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كلية األلسن


جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مركز  exceedبجامعة بريرى فيو تكساس بالواليات
المتحدة األمريكية اعتمد ا.د/رئيس الجامعة في  2005/11/19قرار لجنة الدراسات.



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية
اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .2006/4/4



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كونستيت جورجيا بالواليات المتحدة
األمريكية واردة للكلية في عام  2008اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .2008/8/20



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس و جامعة درمكسيل-فيالدلفيا -بنسلفانيا بالواليات
المتحدة األمريكية اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .2008/8/20



مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ومعهد الدراسة بالخارج بجامعة بتلر بالواليات
المتحدة األمريكية اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في .2009/9/9



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة مونتريال اعتمد ا.د /رئيس الجامعة في
.2009/12/19



اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومدرسة ايكول بوليتكيكمونتريال كندا اعتمدت
.2009/12/19



اتفاقية تعاون بين جامعة جرينتش اعتمدت ا.د /رئيس الجامعة في  2010/1/13المملكة
المتحدة.



كما وقعت الكلية حديثا العديد من مذكرات التفاهم مع منظمات دولية منها:
o

مذكرة التفاهم مع األمم المتحدة في مجال الترجمة للطالب والمدربين بتاريخ
.2012/5/17

o

مذكرة تفاهم مع مؤسسة أدب عبر الحدود في مجال الترجمة.

o

التعاون مع مؤسسة ويكيميديا لترجمة نصوص من اإلنجليزية والفرنسية
واأللمانية واإلسبانية إلى العربية إلثراء المحتوى العربي لموسوعة ويكيبيديا.
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

معلومات إحصائية عن الكلية

المكتبة

المعمل

قاعة المؤتمرات

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

أوالً :أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
موزعين طبقا ً لألقسام العلمية بالكلية
من العام الجامعي  2006/2005حتى العام الجامعي 2012/2011
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغة العربية :شعبة اللغة العربية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
9
9
6
6
14
20
21
20
33
30
31
32
56
59
58
58
أعضاء الهيئة المعاونة
14
9
8
6
14
18
17
19
28
27
25
25
84
86
83
83
44
45
45
46
%127
%131
%129
%126
1
1
1
1
%191
%191
%184
%180
1
1
1
1
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
22

2012/2011 2011/2010 2010/2009
12
12
35
59

12
8
35
55

13
8
41
62

17
9
26
85
52
%113
1
%163
1

17
9
26
81
35
%157
1
%231
1

12
8
20
82
32
%194
1
%256
1

12
3
15

11
2
13

13
2
15

2
1
3

2
2
4

2
2
4

2
2
4

2
2

2
2

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية شعبة اللغة العربية
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جامعة عين شمس

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة العربية :شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
9
9
6
6
14
20
21
20
33
30
31
32
56
59
58
58
أعضاء الهيئة المعاونة
14
9
8
6
14
18
17
19
28
27
25
25
84
86
83
83
106
75
92
76
%53
%79
%63
%76
2
1
2
1
%79
%115
%90
%109
1
1
1
1
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
12
12
35
59

12
8
35
55

13
8
41
62

17
9
26
85
93
%63
2
%91
1

17
9
26
81
101
%54
2
%80
1

12
8
20
82
105
%59
2
%78
1

12
3
15

11
2
13

13
2
15

2
1
3

2
2
4

2
2
4

2
2
4

2
2

2
2

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة اإلنجليزية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
4
4
4
4
7
8
5
6
38
38
41
39
49
50
50
49
أعضاء الهيئة المعاونة
12
12
12
13
17
18
16
17
29
30
28
30
78
80
78
79
2434
2363
2426
2108
%2.0
%2.1
%2.1
%2.3
50
47
49
43
%3
%3
%3
%4
31
30
31
27
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
4
8
40
52

2
6
38
46

4
5
37
46

12
12
24
76
2249
%2.3
43
%3
30

12
16
28
74
1724
%3.0
37
%4
23

13
14
27
73
1742
%3
38
%4
24

1
3
8
12

3
13
16

3
13
16

2
1
4
7

2
4
6

2
4
6

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة اإلنجليزية
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة الفرنسية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
10
9
7
7
9
10
11
11
27
31
32
30
46
50
50
48
أعضاء الهيئة المعاونة
5
3
2
3
5
5
5
6
10
8
7
9
56
58
57
57
187
194
205
229
%24.60
%25.80
%24.40
%21
4
4
4
5
%30
%30
%28
%25
3
3
4
4
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
11
9
26
46

5
4
22
31

5
9
23
37

6
4
10
56
199
%23.10
4
%28
4

5
3
8
39
150
%21
5
%26
4

4
4
8
45
150
%25
4
%30
3

1
5
6
12

4
1
5

4
1
5

5
5

4
4

4
1
5

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الفرنسية
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة اإليطالية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
9
9
8
8
2
2
3
3
21
19
19
19
32
30
30
30
أعضاء الهيئة المعاونة
13
7
7
3
17
19
15
21
30
26
22
24
62
56
52
54
1824
1745
1502
1285
%1.80
%1.70
%2
%2.30
57
58
50
43
%3
%3
%3
%4
29
31
29
24
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
9
2
22
33

2
2
24
28

1
4
20
25

13
14
27
60
1734
%1.90
53
%3
29

14
17
31
59
1444
%2
52
%4
24

13
18
31
56
1334
%2
53
%4
24

1
3
4

1
3
5
9

1
3
5
9

5
5

3
3

4
1
5

2
2

4
4

4
4

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة اإليطالية
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة اإلسبانية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
5
5
5
5
9
10
9
9
17
13
10
9
31
28
24
23
أعضاء الهيئة المعاونة
1
7
10
10
12
10
10
11
13
17
20
21
44
45
44
44
1691
1630
1504
1338
%1.80
%1.70
%1.60
%1.70
55
58
63
58
%3
%3
%3
%3
38
36
34
30
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
5
9
17
31

2
6
15
23

2
4
16
22

3
10
13
44
1728
%1.80
56
%3
39

4
12
16
39
1339
%2
58
%3
34

4
12
16
38
1272
%2
58
%3
33

1
7
8

6
6

6
6

2
2
4

2
2
4

3
3
6

1
1
2

1
1
2

1
1

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة اإلسبانية
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة األلمانية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
5
10
6
8
4
4
5
4
27
20
20
18
36
34
31
30
أعضاء الهيئة المعاونة
7
12
11
12
15
18
17
18
22
30
28
30
58
64
59
60
2016
2062
2136
1704
%1.80
%1.60
%1.50
%1.80
56
61
69
57
%3
%3
%3
%4
35
32
36
28
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
4
4
28
36

1
4
30
35

1
6
27
34

11
9
20
56
1800
%2
50
%3
32

12
7
19
54
1244
%3
36
%4
23

13
8
21
55
1233
%3
36
%4
22

3
5
8

3
9
12

3
9
12

1
1
2

1
1

1
1

2
2

3
3

3
3

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة األلمانية
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغات السالفية :شعبة اللغة الروسية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
11
10
10
10
3
5
4
4
1
2
2
2
15
17
16
16
أعضاء الهيئة المعاونة
13
10
9
7
7
8
8
9
20
18
17
16
35
35
33
32
671
602
695
437
%2.20
%2.80
%2.30
%3.70
45
35
43
27
%5
%6
%5
%7
19
17
21
14
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
11
4
7
22

2
4
5
11

1
4
7
12

8
6
14
36
762
%2.90
35
%5
21

11
7
18
29
540
%2
49
%5
19

10
8
18
30
635
%2
53
%5
21

1
2
3

2
2

2
2

4
4

5
5

7
7

3
3

3
3

3
3

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة الروسية
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الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغات السالفية :شعبة اللغة التشيكية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
6
6
6
أعضاء الهيئة المعاونة
1
5
5
4
3
6
5
4
3
11
11
10
9
50
49
50
28
%10
%12.20
%12
%21.40
10
8
8
5
%22
%22
%20
%32
5
4
5
3
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
1
4
5

2
3
5

2
3
5

1
4
5
10
85
%5.90
17
%12
9

2
5
7
12
65
%8
13
%18
5

2
5
7
12
68
%7
14
%18
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغات السالفية شعبة اللغة التشيكية
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة الصينية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
11
9
8
6
15
13
14
15
5
9
9
11
31
31
31
32
أعضاء الهيئة المعاونة
3
5
2
2
5
3
5
5
8
8
7
7
39
39
38
39
1140
944
862
450
%2.70
%3.30
%3.60
%7.10
37
30
28
14
%3
%4
%4
%9
29
24
23
12
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
13
13
5
31

15
11
5
31

16
10
5
31

3
5
8
39
986
%3.10
32
%4
25

2
6
8
39
671
%5
22
%6
17

3
7
10
41
755
%4
24
%5
18

1
1
1
3

2
4
6

1
4
5

-

-

-

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغات الشرقية اإلسالمية :شعبة اللغة التركية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
أعضاء الهيئة المعاونة
6
3
3
4
4
6
6
6
10
9
9
10
13
11
11
11
24
16
9
%12.50
%12.50
%11.10
8
8
9
%54
%69
%122
2
1
1
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
42

2012/2011 2011/2010 2010/2009
1
2
3

4
4

4
4

7
3
10
13
74
%4.10
25
%18
6

6
4
10
14
73
%5
18
%19
5

6
5
11
15
371
%1
93
%4
25

1
1

3
3

3
3

1
1

1
1

1
1

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغات الشرقية اإلسالمية شعبة اللغة التركية
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغات الشرقية اإلسالمية :شعبة اللغة الفارسية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
أعضاء الهيئة المعاونة
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
5
5
5
21
18
36
5
%19
%22.20
%11.10
%80
5
5
9
1
%29
%28
%14
%100
4
4
7
1
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
2
2
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3
7
24
%16.70
6
%29
3

2
2
5
12
%25
4
%42
2

4
4
7
12
%25
4
%58
2

-

-

-

1
1

1
1
2

1
1
2

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغات الشرقية اإلسالمية شعبة اللغة الفارسية
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الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغات السامية :شعبة اللغة العبرية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
أعضاء الهيئة المعاونة
7
2
1
14
16
14
15
21
18
15
15
24
21
18
18
99
108
148
105
%3
%2.80
%2
%2.90
33
36
49
35
%24
%19
%12
%17
4
5
8
6
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
1
2
3

1
6
7

1
8
9

9
12
21
24
92
%3.30
31
%26
4

12
9
21
28
62
%11
9
%45
2

12
11
23
32
72
%13
8
%44
2

1
1

1
2
3

2
2

-

-

-

-

-

-

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني لمعدل الطالب المقيدين بمرحلة الليسانس لكل عضو هيئة التدريس بقسم اللغات السامية شعبة اللغة العبرية
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الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغة األفريقية :شعبة الهوسا
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
1
1
1
1
1
1
2
2
2
أعضاء الهيئة المعاونة
2
2
2
2
2
2
2
2
2
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009

1
1
2

1
1
2

-

-

2
2
2
-

2
2
2
-

2
2
2
-

2
2
2
-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

-

1
1

1
1

1
1
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

قسم اللغة اليابانية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة المعاونة
13
10
7
6
13
10
7
6
13
10
7
6
96
90
94
85
%14
%11
%7
%7
7
9
13
14
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
-

-

-

13
13
13
93
%14
7

13
13
13
72
%18
6

16
16
16
57
%28
4

3
3

3
3

3
3

-

-

-

-

-

-
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الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

قسم اللغة الكورية
2009/2008

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
مدرس مساعد
معيد
إجمالي
اإلجمالي العام
عدد الطالب
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب
معدل الطالب/عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة
إعارة داخلية
إعارة خارجية
أجازة خاصة
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
إجمالي
أستاذ
أستاذ مساعد
إجمالي

2008/2007 2007/2006 2006/2005
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة المعاونة
72
52
اإلعارات الداخلية والخارجية واألجازات الخاصة
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين
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2012/2011 2011/2010 2010/2009

-

-

-

-

108
-

110
-

5
5
5
91
%5
18

8
8
8
86
%9
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

بنظرة إحصائية سريعة إلى هذا البيان يتضح ما يلي:


تبلغ أعلى نسبة تمثيل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في قسم اللغة العربية والفرنسية وشعبتي
اللغة الفارسية والعبرية حيث تمثل  %35تقريبا من إجمالي عدد الطالب .في حين تبلغ أقل نسبة تمثيل بقسم
اللغة اإلسبانية واأللمانية واإلنجليزية على الرغم من ارتفاع أعداد الطالب بهذه األقسام ،مما يستوجب إعادة
النظر في سياسية التنسيق الداخلي بالكلية لتحقيق التوازن بين عدد أعضاء هيئة التدريس والطالب في هذه
األقسام بهدف تحقيق مزيد من االستفادة العلمية واالرتقاء بمستوى الخريج.



ارتفع عدد الطالب من  7968في العام الجامعي  2006/2005إلى  10081في العام الجامعي
 2010/2009بنسبة  %20تقريبا ،في حين ظلت معالت الزيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة ثابتة تقريبا من  501في العام الجامعي  2006/2005إلى  526بنسبة زيادة تبلغ  %0.4وهي نسبة
ضعيفة للغاية مقارنة بنسبة زيادة أعداد الطالب ،مما يشكل عبئا ثقيال على أعضاء هيئة التدريس ويؤثر سلبا
على العملية التعليمية.



كما نالحظ أن أعداد الطالب قد انخفضت بشكل ملحوظ في العام الجامعي  2011/2010مما أثر على نسبة
أعداد أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب ويرجع ذلك إلى عام الفراغ.

51
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

يتضح بتحليل البيانات السابقة ما يلي:
 1بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين في عام  47 2010/2009عضوهيئة تدريس في
العام الجامعي.
 2بلغت نسبة األساتذة المتفرغين  % 45ونسبة األساتذة المساعدين المتفرغين  %10ونسبة المدرسين
المتفرغين  %20واألساتذة غير المتفرغين  %25واألساتذة المساعدين غير متفرغين  %10وهواألمر الذي
يؤكد من جديد ضرورة إعادة النظر في هيكل أعضاء هيئة التدريس على مستوي الكلية واألقسام وهذا يتطلب ما
يلي:
 -1وضع وضمان جدية برامج تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المجاالت المرتبطة
بمهامهم الوظيفية الثالث ( التعليمية ،والبحثية ،والمجتمعية) ( وتوجد بالفعل دورات إعداد المدرس الجامعي
دورات كمبيوتر ).
 -2تقييم كمية وجودة أداء أعضاء هيئة التدريس لمهامهم الوظيفية الثالث وفق معايير موضوعة ومعلنة مسبقا
ألعضاء هيئة التدريس.
 - 3إعادة النظر في نظم وسياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يضمن الدقة والجدية وااللتزام
والجودة في أداء المهام الوظيفية.
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كلية األلسن

م.

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

بيان إحصائي بأعداد الطالب المقيدين بكلية األلسن جامعة عين شمس موزعين حسب :الفرقة والقسم والنوع للعام الجامعي 2011/2010
إجمالي عدد الطلبة
عدد الذكور
عدد اإلناث
إجمالي
الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة اإلجمالي الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة اإلجمالي
القسم  /الشعبة
الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة القسم
األولى الثانية الثالثة الرابعة
األولى الثانية الثالثة الرابعة
األولى الثانية الثالثة الرابعة

.1

قسم اللغة العربية (شعبة اللغة العربية)

3

8

4

7

22

4

2

3

4

13

7

10

7

11

35

.2

قسم اللغة العربية (شعبة غير الناطقين)

-

6

3

-

9

29

20

22

21

92

29

26

25

21

101

.3

قسم اللغة اإلنجليزية

21

333

547

499

1400

39

184

46

55

324

60

517

593

554

1724

.4

قسم اللغة الفرنسية

9

46

34

49

138

-

3

3

6

12

9

49

37

55

150

.5

قسم اللغة اإليطالية

31

309

343

385

1068

18

69

135

154

376

49

378

478

539

1444

.6

قسم اللغة اإلسبانية

21

316

343

397

1077

10

73

85

94

262

31

389

428

491

1339

.7

قسم اللغة األلمانية

83

265

243

333

924

32

117

66

105

320

115

382

309

438

1244

.8

قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة
الروسية)
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة
التشيكية)

16

138

50

35

239

16

112

86

87

301

32

250

136

122

540

-

26

5

4

35

-

19

6

5

30

-

45

11

9

65

.10

قسم اللغة الصينية

25

188

139

160

512

9

52

47

51

159

34

240

186

211

671

.11

قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة
اللغة التركية)
قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة
اللغة الفارسية)

4

50

6

2

62

2

6

2

1

11

6

56

8

3

73

-

3

4

4

11

-

1

-

-

1

-

4

4

4

12

.13

قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)

3

24

6

9

42

3

11

1

5

20

6

35

7

14

62

.14

قسم اللغة اليابانية

8

14

21

19

62

2

3

2

3

10

10

17

23

22

72

.15

قسم اللغة الكورية

3

27

25

26

81

1

4

1

4

10

4

31

26

30

91

165

676

505

595

1941

.9

.12

اإلجمالي

5682 1929 1773 1753 227

53

7623 2524 2278 2429 392

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

يتضح من الجدول السابق أن أعداد اإل ناث تفوق أعداد الذكور في جميع األقسام بصورة ملحوظة ويرجع ذلك إلى الطبيعة النظرية للدراسة بالكلية حيث يفضل
الذكور الكليات العملية .إال أننا نالحظ أن هذه القاعدة ال تنطبق على قسم اللغة الروسية حيث تتقارب نسبة اإلناث من الذكور .وبسؤال شريحة من طالب هذا القسم
أجاب أغلبهم أن هناك احتياج متزايد في سوق العمل للخريج الذي يجيد اللغة الروسية السيما في مجال السياحة.

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث والذكور المقيدين بمراحل الليسانس المختلفة لكل أقسام الكلية
للعام الجامعي 2011/2010
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث والذكور المقيدين بمراحل الليسانس المختلفة
للعام الجامعي 2011/2010

55

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث المقيدين بمرحلة الليسانس
للعام الجامعي 2011/2010

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب الذكور المقيدين بمرحلة الليسانس
للعام الجامعي 2011/2010

56

كلية األلسن

م.

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

بيان إحصائي بأعداد الطالب المقيدين بكلية األلسن جامعة عين شمس موزعين حسب :الفرقة والقسم والنوع للعام الجامعي 2012/2011
إجمالي عدد الطلبة
عدد الذكور
عدد اإلناث
إجمالي
الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة اإلجمالي الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة اإلجمالي
القسم  /الشعبة
الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة القسم
األولى الثانية الثالثة الرابعة
األولى الثانية الثالثة الرابعة
األولى الثانية الثالثة الرابعة

.1

قسم اللغة العربية (شعبة اللغة العربية)

8

3

8

5

24

4

1

-

3

8

12

4

8

8

32

.2

قسم اللغة العربية (شعبة غير الناطقين)

18

6

2

5

31

26

15

17

16

74

44

21

19

21

105

.3

قسم اللغة اإلنجليزية

469

37

485

529

1520

61

10

85

66

222

530

47

570

595

1742

.4

قسم اللغة الفرنسية

53

9

44

36

142

2

-

3

3

8

55

9

47

39

150

.5

قسم اللغة اإليطالية

328

44

344

331

1047

75

31

74

107

287

403

75

418

438

1334

.6

قسم اللغة اإلسبانية

337

16

326

347

1026

82

8

67

89

246

419

24

393

436

1272

.7

قسم اللغة األلمانية

308

101

323

266

998

77

32

68

58

235

385

133

391

324

1233

.8

قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة
الروسية)
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة
التشيكية)

110

31

125

47

313

124

27

96

75

322

234

58

221

122

635

8

1

26

3

38

5

2

19

4

30

13

3

45

7

68

 .10قسم اللغة الصينية

202

29

182

174

587

75

12

38

43

168

277

41

220

217

755

 .11قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة
اللغة التركية)
 .12قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة
اللغة الفارسية)
 .13قسم اللغات السامية (شعبة اللغة
العبرية)

236

6

48

5

295

67

1

6

2

76

303

7

54

7

371

3

-

3

4

10

1

1

-

-

2

4

1

3

4

12

19

4

22

7

52

8

1

10

1

20

27

5

32

8

72

 .14قسم اللغة اليابانية

11

4

14

21

50

-

2

3

2

7

11

6

17

23

57

 .15قسم اللغة الكورية

22

2

26

26

76

3

3

3

1

10

25

5

29

27

86

610

146

489

470

.9

اإلجمالي

6209 1806 1978 293 2132

57

7924 2276 2467 439 2742 1715

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث والذكور المقيدين بمراحل الليسانس المختلفة لكل أقسام الكلية
للعام الجامعي 2012/2011
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث والذكور المقيدين بمراحل الليسانس المختلفة
للعام الجامعي 2012/2011

59

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب اإلناث المقيدين بمرحلة الليسانس
للعام الجامعي 2012/2011

التمثيل البياني إلجمالي أعداد الطالب الذكور المقيدين بمرحلة الليسانس
للعام الجامعي 2012/2011
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

تمثيل بياني :مقارنة بين إلجمالي أعداد الطالب اإلناث والذكور المقيدين بمرحلة الليسانس
للعامين الجامعيين  2011/2010و2012/2011

61

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الطلبة الوافدون المقيدون بأقسام الكلية المختلفة
للعامين الجامعيين  2011/2010و2012/2011

م.

العام الجامعي
2012/2011
2011/2010

القسم  /الشعبة

.1

قسم اللغة العربية (شعبة اللغة العربية)

.2

قسم اللغة العربية (شعبة غير الناطقين بها)

98

.3

قسم اللغة اإلنجليزية

10

12

.4

قسم اللغة الفرنسية

-

1

.5

قسم اللغة اإليطالية

1

1

.6

قسم اللغة اإلسبانية

1

1

.7

قسم اللغة األلمانية

4

3

.8

قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)

1

1

.9

قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة التشيكية)

-

-

.10

قسم اللغة الصينية

2

2

.11

قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة اللغة التركية)

-

-

.12

قسم اللغات الشرقية اإلسالمية (شعبة اللغة الفارسية)

-

-

.13

قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)

-

-

.14

قسم اللغة التركية

-

-

.15

قسم اللغة اليابانية

-

-

.16

قسم اللغة الكورية

-

-

122

150

اإلجمالي

62

5

2
127

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس
أعداد الطالب المقيدين بالكلية خالل ثمانية أعوام جامعية
من  2005/2004حتى 2012/2011



العام الجامعي

أعداد الطالب

2005/2004

7968

2006/2005

7905

2007/2006

9847

2008/2007

10013

2009/2008

10411

2010/2009

10081

2011/2010

7623

2012/2011

7924

المصدر :إدارة شئون التعليم والطالب  -كلية األلسن  -جامعة عين شمس
أعداد خريجي كلية األلسن جامعة عين شمس خالل السبع سنوات األخيرة
العام الجامعي



أعداد الطالب
دور مايو

دور أكتوبر

إجمالي

2005/2004

1422

243

1665

2006/2005

1384

280

1664

2007/2006

1526

298

1824

2008/2007

1644

255

1899

2009/2008

1950

316

2266

2010/2009

1952

216

2168

2011/2010

2420

255

2675

المصدر :إدارة شئون الخريجين  -كلية األلسن  -جامعة عين شمس
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية



العدد اإلجمالي للطالب المقيدين بكلية األلسن وتوزيعهم على الفرق المختلفة للعام الجامعي
2011/2010
عدد الطالب
الفرقة
392
األولى
2429
الثانية
2278
الثالثة
2524
الرابعة
7623
إجمالي الطالب
المصدر :إدارة شئون التعليم والطالب  -كلية األلسن  -جامعة عين شمس



العدد اإلجمالي للطالب المقيدين بكلية األلسن وتوزيعهم على الفرق المختلفة للعام الجامعي
2012/2011
عدد الطالب
الفرقة
2742
األولى
439
الثانية
2467
الثالثة
2276
الرابعة
7924
إجمالي الطالب
المصدر :إدارة شئون التعليم والطالب  -كلية األلسن  -جامعة عين شمس
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

البحث العلمي
بيان بمعدل ترقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
من العام الجامعي  2006/2005حتى العام الجامعي 2012/2011

65

كلية األلسن

جامعة عين شمس

66

الخطة االستراتيجية

كلية األلسن

جامعة عين شمس

67

الخطة االستراتيجية

كلية األلسن

جامعة عين شمس

68

الخطة االستراتيجية

كلية األلسن

جامعة عين شمس

69

الخطة االستراتيجية

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

يتضح من الرسوم البيانية السابقة وجود فجوة كبيرة بين درجة مدرس وأستاذ في  %85من األقسام
العلمية حيث نالحظ أن الشريحة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس مجتمعة في درجة (مدرس) بينما أقل
شريحة نجدها في درجة (أستاذ) ،وهذا يدل على وجود فجوة بحثية في هذه األقسام ،فيما عدا قسم اللغة
الصينية ،حيث من المالحظ وجود طفرة بأعداد األساتذة ما بين عام  2006/2005و2011/2010
وكذلك شعبة اللغة الروسية حيث نالحظ أن أعداد هيئة التدريس في درجة (مدرس) هي أقل فئة.
مصادر البيانات:


إدارة شئون هيئة التدريس



إدارة شئون العالقات الثقافية



إدارة شئون التعليم والطالب



إدارة شئون الدراسات العليا والبحوث



إدارة شئون الخريجين

70

جامعة عين شمس

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

ثانياً :بيانات الدراسات العليا
أعداد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا
 -1مرحلة الدبلوم الجامعي
 عدد طالب دبلوم الترجمة التحريرية والفورية الفرقة األولى دراسة عامة:القسم  /الشعبة
قسم اللغة اإلنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم اللغة اإليطالية
قسم اللغة اإلسبانية
قسم اللغة األلمانية
قسم اللغة الصينية
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)
قسم اللغات الشرقية اإلسالمية

العام الجامعي
2012/2011 2011/2010 2010/2009
5
3
4
5
10
11
2
4
3
3
5
1
3
2
2
2
1
2
1
2
4
3
3
-

التمثيل البياني
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 عدد طالب دبلوم الترجمة التحريرية والفورية الفرقة الثانية:العام الجامعي
القسم /الشعبة
2012/2011 2011/2010 2010/2009
2
4
1
قسم اللغة اإلنجليزية
3
3
1
قسم اللغة الفرنسية
4
قسم اللغة اإليطالية
1
2
قسم اللغة اإلسبانية
1
2
قسم اللغة األلمانية
2
2
قسم اللغة الصينية
1
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
2
2
1
قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)

التمثيل البياني
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 -2مرحلة تمهيدي الماجستير
 الفرقة األولى:العام الجامعي
القسم  /الشعبة
2012/2011 2011/2010 2010/2009
7
4
6
قسم اللغة العربية
138
140
124
قسم اللغة اإلنجليزية
17
18
16
قسم اللغة الفرنسية
42
32
26
قسم اللغة اإليطالية
56
42
32
قسم اللغة اإلسبانية
97
93
87
قسم اللغة األلمانية
37
48
36
قسم اللغة الصينية
6
7
7
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
4
3
11
قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)
8
5
قسم اللغات الشرقية اإلسالمية
15
7
8
قسم اللغة اليابانية
16
12
6
قسم اللغة الكورية

التمثيل البياني
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 الفرقة الثانية (تخصص لغة):العام الجامعي
القسم /الشعبة
2012/2011 2011/2010 2010/2009
2
3
قسم اللغة العربية
5
7
2
قسم اللغة اإلنجليزية
1
قسم اللغة الفرنسية
25
12
11
قسم اللغة اإليطالية
18
12
13
قسم اللغة اإلسبانية
18
12
9
قسم اللغة األلمانية
22
10
4
قسم اللغة الصينية
5
2
1
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
1
4
قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)
4
1
قسم اللغات الشرقية اإلسالمية
1
4
5
قسم اللغة اليابانية
6
4
قسم اللغة الكورية

التمثيل البياني
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 الفرقة الثانية (تخصص أدب):العام الجامعي
القسم /الشعبة
2011/2010 2010/2009
3
2
قسم اللغة العربية
2
قسم اللغة اإلنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
7
6
قسم اللغة اإليطالية
4
7
قسم اللغة اإلسبانية
11
13
قسم اللغة األلمانية
5
قسم اللغة الصينية
3
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
4
1
قسم اللغات السامية (شعبة اللغة العبرية)
1
قسم اللغة اليابانية
3
قسم اللغة الكورية

التمثيل البياني
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الخريجون خالل السبع سنوات األخيرة بدبلوم الترجمة التحريرية والفورية والتحريرية فقط
ودبلوم تعليم العربية لغير الناطقين بها
القسم  /الشعبة مايو 2005مايو 2006مايو 2007مايو 2008مايو 2009مايو 2010مايو 2011اإلجمالي
 1تعليم
1
قسم اللغة
العربية لغير
العربية (شعبة
الناطقين بها
اللغة العربية)
16
1
4
2
5
4
قسم اللغة
اإلنجليزية
9
2
3
2
2
قسم اللغة
الفرنسية
6
4
1
1
قسم اللغة
اإليطالية
12
2
1
5
3
1
قسم اللغة
اإلسبانية
5
2
1
2
قسم اللغة
الصينية
15
1
6
2
2
1
3
قسم اللغات
السامية (شعبة
اللغة العبرية)

التمثيل البياني

76

جامعة عين شمس

كلية األلسن
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عدد درجات الماجستير التي تم منحها
من العام الجامعي  2006/2005حتى العام الجامعي 2011/2010
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

القسم /الشعبة
قسم اللغة العربية
قسم اللغة اإلنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم اللغة اإليطالية
قسم اللغة اإلسبانية
قسم اللغة األلمانية
قسم اللغة السالفية (شعبة اللغة الروسية)
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة التشيكية)
قسم اللغة الصينية
قسم اللغات األفريقية
قسم اللغات الشرقية اإلسالمية
قسم اللغات السامية

التمثيل البياني
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العدد
38
27
14
23
10
23
14
2
12
2
7
8
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الخطة االستراتيجية

عدد درجات الدكتواره التي تم منحها
من العام الجامعي  2006/2005حتى العام الجامعي 2011/2010
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

القسم
قسم اللغة العربية
قسم اللغة اإلنجليزية
قسم اللغة الفرنسية
قسم اللغة اإليطالية
قسم اللغة اإلسبانية
قسم اللغة األلمانية
قسم اللغات السالفية (شعبة اللغة الروسية)
قسم اللغة الصينية
قسم اللغات السامية

التمثيل البياني
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العدد
46
25
12
8
16
12
3
12
9
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الطلبة الوافدون المسجلون لدرجة (ماجستير – دكتوراه)
من العام الجامعي  2006/2005حتى العام الجامعي 2011/2010
عدد
1
1

القسم
دكتوراه عربي
دكتوراه إنجليزي

دكتوراه عربي
1
دكتوراه عربي
1
ماجستير عربي
1
دكتوراه عربي
1
دكتوراه عربي
1
دكتوراه عربي
1
دكتوراه إنجليزي
1
ماجستير إنجليزي
1
إجمالي الطالب المسجلين للماجستير:
إجمالي الطالب المسجلين للدكتوراه:

سداد الرسوم
الجنسية
سدد 2009/2008
يمني
يعفي من 2007/2006
أردني
2008/2007
على منحة سددت 2009/2008
ليبي
بعثة حكومية سدد 2010/2009
ليبي
على نفقة وزارة التعليم العالي
يمني
بعثة حكومية سدد 2010/2009
ليبي
بعثة حكومية (لم يسدد)
يمني
على نفقة الخاصة سدد 2010/2009
ليبي
عراقية
يمني

تاريخ التسجيل
2006/6/7
2007/5/8
2008/2/23
2008/2/23
2009/3/4
2009/4/1
2009/5/6
2009/6/3
2011/3/7
2011/12/14
2
8

المقيدون بالفرقة األولى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
القسم
عربي
عربي
عربي
عربي

عدد
2
3
1
2

تاريخ القيد
2008/2007
2010/2009
2012/2011
2012/2011

الجنسية
اوزوبكستان
اندونيسيا
روسيا
الصين

المقيدون بالفرقة الثانية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
القسم
عربي

عدد
1

تاريخ القيد
2011/2010

الجنسية
اندونيسيا

المقيدون بالفرقة األولى تمهيدي ماجستير األلسن
خالل العامين الجامعيين  2010/2009و2011/2010
القسم
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة الفرنسية
اللغة اإلنجليزية
اللغة الفرنسية

عدد
1
2
1
1
1
2
2
3

الجنسية
يمني
مغربي
نيجيري
سوداني
كويتي
غيني
عراقي

تاريخ القيد
2010/2009
2010/2009
2010/2009
2010/2009
2010/2009
2010/2009
2011/2010
2011/2010

المقيدون بالفرقة الثانية تمهيدي ماجستير األلسن في العام الجامعي 2010/2009
عدد
1

القسم
اللغة اإلنجليزية
79
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يمني

تاريخ القيد
2008/2007
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ثالثًا :الخدمات واألنشطة الطالبية
 .1المكافآت والحوافز الدراسية للطالب
تنفذ الكلية النظام الذي تتبعه الجامعة في صرف مكافآت وحوافز للطالب المتفوقين فيمنح الطالب
المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية األوائل في امتحان شهادة الثانوية العامة مكافأة مالية قدرها
مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم وكذلك الحاصلون على  %80على األقل مكافأة قدرها أربعة
وثمانون جنيها سنويا ويستمر صرف المكافأة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام جيد جدا.

 .2قبول الطالب المعاقين
يتم قبول الطالب المكفوفين بالكلية بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات الذي يصدر كل عام بشرط
الحصول على الثانوية العامة لنفس العام بمجموع درجات  % 60على األقل مع استيفاء شرط التوزيع
الجغرافي.

 .3نظام االستماع
يجوز لعميد الكلية الترخيص في االستماع للطالب الوافدين "غير المقيدين" سواء على منحة دراسية
أواتفاقية ثقافية وال يحق لهؤالء الطالب الحصول على أي شهادة أودرجة جامعية.
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 .4التبادل الطالبي
عدد الطالب الذين تم سفرهم لقضاء عام جامعي بالخارج
خالل الفترة من عام  2007/2006حتى العام الجامعي 2011/2010
م.

العام الجامعي

.1

2007/2006

.2

2008/2007

.3

2009/2008

.4

2010/2009

.5

2011/2010

القسم  /الشعبة

مالحظات

العدد
ال يوجد

قسم اللغة الصينية

2

لقضاء عام جامعي

قسم اللغات السالفية ( شعبة اللغة التشيكية)

5

لقضاء الفصل الدراسي لثاني

قسم اللغة اليابانية

2

قسم اللغة الكورية

1

إجمالي

10

قسم اللغة الصينية

2

لقضاء عام جامعي

قسم اللغات السالفية ( شعبة اللغة التشيكية)

5

لقضاء الفصل الدراسي لثاني

قسم اللغة اليابانية

3
2

لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية طوكيو)
لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية تسكويا)

قسم اللغة الكورية

2

لقضاء الفترة من أول مارس حتى أغسطس
(منحة مقدمة من مؤسسة كورية)

إجمالي

14

قسم اللغة الصينية

11

لقضاء عام جامعي

قسم اللغات السالفية ( شعبة اللغة التشيكية)

5

لقضاء الفصل الدراسي لثاني

قسم اللغة اليابانية

3
2

لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية طوكيو)
لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية تسكويا)

قسم اللغة الكورية

2

لقضاء ستة أشهر

إجمالي

23

قسم اللغة الصينية

2

لقضاء عام جامعي (من معهد كونوشيوس)

قسم اللغات السالفية ( شعبة اللغة التشيكية)

4

لقضاء الفصل الدراسي لثاني

قسم اللغة اليابانية

1
2

لقضاء عام جامعي (منحة من السفارة)
لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية تسكويا)
لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية طوكيو)

2
قسم اللغة الكورية

1
1

إجمالي

13
81

لقضاء الفترة من مارس حتى أغسطس
2008
لقضاء عام جامعي (منحة من الروتاري)

لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية مينوكي
سول)
لقضاء عام جامعي (طبقًا التفاقية سوكانج)
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أنشطة وخدمات تقدمها الكلية
أ .أنشطة رعاية الشباب:
 .1تعريف إدارة رعاية الشباب
يوجد بالكلية إدارة رعاية الشباب التي تضم متخصصين في جميع مجاالت خدمة الشباب وذلك لتقديم
خدمات طالبية داخل الكلية وتيسير حصولهم على خدمات أخرى تقدمها الجامعة.
 .2اتحاد طالب كلية األلسن
اتحاد طالب هوالتنظيم الشرعي الممثل بالكلية ويهدف إلى تحقيق ما يلي:
 -1تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعالء قيمة االنتماء والوالء
وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة لدى الطالب والعمل بروح الفريق مع كفالة
التعبير عن آرائهم في إطارالتقاليد واألعراف الجامعية.
 -2صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب
واألعراف الجامعية.
 -3تكوين األسر والجمعيات والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب االستفادة من طاقات ومهارات
الطالب والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعية.
 -4تنظيم األنشطة الطالبية الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها
وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطالب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
 .3األنشطة الطالبية
النشاط الطالبي في الكلية يساعد الطلبة على المشاركة في تنمية مواهبهم وإبراز قدراتهم اإلبداعية في
األنشطة المتعددة عن طريق اتحاد الطالب بالكلية من خالل مشاركتهم باللجان اآلتية:








لجنة النشاط الرياضي
لجنة النشاط االجتماعي والرحالت
لجنة النشاط الفني
لجنة النشاط الثقافي
لجنة نشاط األسر
لجنة النشاط العلمي
لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة
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 .4تعريف دور كل لجنة
لجنة النشاط الرياضي
تختص ببث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط
الرياضي بالكلية وذلك عن طريق تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفالت
والمهرجانات الرياضية.
لجنة النشاط االجتماعي والرحالت
تختص بالعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة
روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجماعية بينهم وذلك من خالل الوسائل المناسبة وتنظيم
الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد الطالب على التعرف على معالم
الوطن.
لجنة النشاط الفني
تختص بتنمية النشاط الفني للطالب والعمل بما يتفق مع أغراضة السامية في إتاحة الفرصة إلبراز
المواهب ورفع مستواهم الفني وتشجيع األنشطة الفنية والهوايات لدى الطلبة.
لجنة النشاط الثقافي
تختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره
والعمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب وذلك عن طريق تنظيم المسابقات الثقافية.
لجنة نشاط األسر
تختص بتشجيع تكوين األسر بالكلية والتنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية وإقامة الندوات
واالحتفاالت والقيام بالرحالت.
لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة
تختص بتنظيم أوجه نشاط الحركة الكشفية واإلرشادية على أسس سليمة وفقا لمباديء الكشافة وتنفيذ
برامج خدمة ال بيئة مساهمة في تنمية المجتمع والعمل على اشتراك الطالب في تنفيذها والمساهمة في
مشروعات الخدمة العامة.
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 .5خدمات صندوق التكافل االجتماعي
يقوم صندوق التكافل االجتماعي بالكلية بتقديم المساعدات المادية والعينية للطالب غير القادرين والذين ال
تسمح لهم ظروفهم االجتماعية بمواصلة مشوارهم التعليمي ويقوم العاملون بالصندوق ببحث حاالت
هؤالء الطلبة ومساندتهم حتى يتسنى هم استكمال مشوارهم التعليمي بنجاح وتتلخص خدمات الصندوق
في اآلتي:


دراسة األبحاث المقدمة من الطلبة لتقديم المساعدة للمستحقين منهم .يقوم قسم التكافل االجتماعي
بتقديم المساعدات العينية (بون يصرف بقيمته مالبس -تسدد الرسوم الدراسية -اشتراكات أتوبيس
الجامعة).



مساعدات مادية عن طريق التبرعات أوالجمعيات الخيرية (جمعية مدينة نصر لتنمية المجتمع).



المساعدة في حصول الطالب على الكتب الدراسية الالزمة لهم والقواميس الخاصة بهم من السادة
األساتذة.



دراسة بعض المشكالت االجتماعية والنفسية للطالب ومساعدتهم على حلها.



تجميع المالبس المستعملة في حالة جيدة وتوزيها على الطالب غير القادرين.



إقامة معرض سنوي بالجهود الذاتية للقسم بتجميع المالبس الجديدة من المصانع المتبرع بها
وتوزيعها على الطالب المستحقين بالمجان.



تجميع الطالب المكفوفين وإرسال أسماءهم لصرف منحة وزارة التضامن االجتماعي.



توزيع استمارات تكافل للطلبة والطالبات للصرف من إدارة التكافل االجتماعي المركزية
بالجامعة.



الرد على حاالت البحث االجتماعي للطالب الوافدين.

ب .الرعاية الطبية:
توفر الكلية الرعاية الطبية الكاملة للطالب المقيدين عن طريق العيادة الخاصة بالكلية:


حاالت الطواريء واإلسعافات األولية.



الكشف على الطلبة وعالجهم بالعيادة في بعض حاالت الباطنة واألسنان.



توفر الجامعة صرف األدوية الالزمة وإجراء العمليات الجراحية وعمل الفحوص الطبية من
التحاليل واألشعة حيث تضم اإلدارة العامة للشئون الطبية عدة إدارات ومستشفى متخصصا
للطالب ألداء المهام الصحية والوقاية الطالبية.
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إدارة العالقات العامة

الهيكل التنظيمى

إدارة أمانة مجلس الكلية

مجلس الكلية
ميد الكلية

إدارة المشتريات والمخازن
إدارة الحسابات والمراجعة والخزينة

وحدة ضمان الجودة

إدارة الشئون اإلدارية
إدارة شئون التعليم والطالب

وحدة رفا ة للبحوث
وتنمية المعلومات
اللغوية والترجمة
وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث

وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

وحدة إدارة األزمات
والكوارث

قسم التسجيل

إدارة ر اية الطالب
إدارة شئون الخريجين

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

إدارة الدراسات العليا وتدريب المعيدين

أمين الكلية
إدارة العالقات الثقافية والبحوث

وحدة تكنولوجيا
المعلومات

وحدة التعليم

إدارة المعامل اللغوية

االلكترونى
وحدة الدفاع المدني

إدارة المكتبات

وحدة متابعة
الخريجين

المطبعة

وحدة اإلرشاد
الطالبى
وحدة الصحة
والسالمة المهنية

قسم شئون الدراسة واالمتحانات

الصيانة

المركز الطبي

وحدة األمن

وحدة الدفاع المدنى
وحدة الصحة والسالمة المهنية
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

إجمالي عدد العاملين بالجهاز اإلداري للعام الجامعي 2010/2009
 .1عدد العاملين بالجهاز اإلداري:
ذكور
67

إناث
191

إجمالي
258

 .2عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظيفية:
دائم
258

مؤقت
38

* المصدر :إدارة شئون العاملين  -كلية األلسن
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظيفية
عن العام الجامعي 2011/2010
 .1عدد العاملين الدائمين بالجهاز اإلداري:
موظف
عامل
إجمالي

ذكور
63
35
98

إناث
182
17
199

 .2عدد العاملين المؤقتين بالجهاز اإلداري:
موظف
عامل
إجمالي

ذكور
8
3
11

إناث
1
1

 .3إجمالي عدد العاملين الدائمين والمؤقتين بالجهاز اإلداري:
ذكور
109

إناث
200

* المصدر :إدارة شئون العاملين  -كلية األلسن
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بيان إحصائي بالجهاز اإلداري للكلية للعام الجامعي 2010/2009
عدد الموظفين المسكنين صحيح

عدد الموظفين المسكنين غير صحيح

(حسب التخصص)

(دون مراعة التخصص)

13

16

29

%44.32

%55.17

%100

الوظيفة

العدد اإلجمالي للموظفين

عدد الشاغلين
للوظيفة

النسبة المئوية

التخصصية لوظائف التنمية اإلدارية

10

%34.48

التخصصية لوظائف التعليم

6

%20.68

التخصصية لوظائف الخدمات االجتماعية

1

%3.44

التخصصية لوظائف الهندسة

1

%3.44

التخصصية لوظائف الوثائق والمكتبات

1

%3.44

التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة

7

%24.13

التخصصية لوظائف الفنون

1

%3.44

اإلدارة العليا

1

%3.44

المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

1

%3.44

اإلجمالي

29

%100
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فلسفة الكلية في مجال الجودة الشاملة وارتباطها بفلسفة الخطة االستراتيجية للجامعة
تتبنى كلية األلسن في مجال الجودة الشاملة فلسفة جامعة عين شمس التي تقوم على توجيه كافة األنشطة
األكاديمية واإلدارية والمالية نحوتحقيق رضاء العمالء واألطراف ذات المصلحة مع التطوير والتحسين
المستم ر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب للوصول بهم إلى المستويات التى تحقق التميز التنافسى
في سوق العمل المحلى واإلقليمي ،وذلك من خالل ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام بالتوجه نحوالمستفيد،
والتحسين والتطوير المستمر ،ومشاركة اإلدارة والعاملين في تحقيق الجودة والتميز في األداء ،مع وضع
نظام لتقويم األداء الجامعى في كافة جوانبه بما يحقق المعايير األكاديمية ومعايير الجودة الشاملة.
وترجع أهمية اتباع الجودة الشاملة بالكلية إلى عدة اعتبارات هي-:
 التغير المستمر في احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية بأساليبجديدة ومتطورة في ظل التنافسية والعولمة مع ابتكار آليات جديدة لحل المشكالت التى تواجه مسيرة
التطور المجتمعى.
 تعاظم دور العنصر البشرى المؤهل والمدرب والقادر على االبتكار واإلبداع في التعامل مع النظامالعالمى الجديد وتحدياته.
 مساهمة المؤسسات التعليمية في تقدم ونموالمجتمع بتأثيرها على نوعية ومهارة وإمكانيات الخريجين. التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يستلزم ضرورة استخدام صيغ متطورة فيالتعليم مثل تطبيق نظم التعليم عن بعد والتعليم االلكترونى.
 اإلسهام في حل كثير من المشكالت التى تعوق العملية التعليمية مما يحسن من نظرة المجتمع للكلية. -ضرورة البحث عن مصادر تمويل ذاتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية.
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االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية
تقوم خطة كلية األلسن المحدثة على مجموعة من االفتراضات األساسية التي يمكن إيجازها على النحو
التالي-:
 تحديث الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية واحتياجات التنميةالمستدامة بالمجتمع.
 بناء الخطة على الدراسة الذاتية للكلية واستخدام تحليل ) (SWOTلتحديد نقاط القوة والضعفالداخلية ،والفرص والتهديدات الخارجية.
 المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة. نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجل تحسين البيئة التعليمية وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطةبكفاءة وفاعلية.
 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة جميع العمليات واألنشطة بالكلية. تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية. المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين. نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخارجية(.(SWOT
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الجزء الثاني
الخطة االستراتيجية لكلية األلسن في ضوء توكيد
الجودة والتحسين المستمر

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 الرؤية:تسعى كلية األلسن للحصول على االعتماد المؤسسي بهدف تحقيق التميز
والريادة في مجاالت الترجمة واللغة واألدب والبحوث العلمية المتطورة
لخدمة المجتمع واإلرتقاء به ثقافيا من أجل المنافسة على المستويات القومية
واإلقليمية والدولية.

 الرسالة: كلية األلسن مؤسسة تعليمية بحثية عريقة ترتكز على منظومة علميةتعمل على تخريج طالب يتقن اللغة األم ولغتين أجنبيتين.
 تهتم كلية األلسن بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية ،وتصقلمهارات الطالب لدراسة الترجمة واللغة واألدب لتلبية احتياجات سوق
العمل والمجتمع والبيئة.
 تعد كوادر من المترجمين الفوريين والتحريريين والباحثين المتخصصينفي اللغات وآدابها لتطوير البحث العلمي واإلسهام في الحفاظ على تراث
األمة ومعرفة اآلخر.
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استراتيجيات التعليم والتعلم
تتبني كلية األلسن جامعة عين شمس أساليب واستراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم ترتكز علي
الخطة االستراتيجية للكلية وتضمن جودة التعليم والتعلم وتحقيق البرامج التعليمية ألهدافها عن
طريق:
 -1سياسة التعلم
 -2التعليم الفردي النشط (بواسطة المحاضرات) :لتزويد الطالب باألساسيات ،والنظريات،
والمعارف ،والمفاهيم العلمية ،وفيه يقوم المحاضر بتنويع طريقة تدريسه بحيث يوفر
للطالب أفضل فرص للتعلم.
 -3التعليم التعاوني :حيث يقوم الطالب بالعمل معا في مجموعات صغيرة العدد لحل
مشكالت تتفق مع مخرجات التعلم المستهدفة ،مما يكسبهم مهارات تأهلهم للمنافسة في
سوق العمل( .إشكاليات الترجمة)
 -4التعلم الذاتي :من خالل األبحاث المكتوبة ،والمعروضة ،ومناقشتها بما يخدم المخرجات
المستهدفة ،ليكونوا متعلمين نشطين قادرين على تطوير معارفهم ،وقدراتهم باستخدام
الوسائط المتعددة ويزودهم بأساسيات البحث العلمي.
 -5التدريب الميداني :لمساعدة الطالب على الربط بين الحقائق النظرية والتطبيق ،مما
يعزز من ممارسة اللغة في جميع المجاالت المختلفة ويؤكد على دوره في خدمة
المجتمع.
 -6التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات :مثل المقررات االلكترونية ،وتصفح المراجع
المختلفة علي المواقع اإلكترونية ،مما يؤدي إلى إكساب خبرات تعلم غنية سواء فردي
أو تفاعلية أو ذاتية.
 -7المشاريع البحثية المعلنة على شبكة اإلنترنت (مشروع ويكيبيديا للتعليم)
 -8بحوث محكمة من لجان ثالثية من أعضاء هيئة التدريس.
 -9مهارات التحاور واالتصال من خالل مقررات المحادثة والبحوث المعدة لإللقاء،
والسمينارات التي تساهم في تفعيل التعلم الذاتي.
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ولكلية األلسن استراتيجية للتدريس والتعليم والتقييم موثقة ومعتمدة ومعلنة شارك في إعدادها
لجنة التخطيط االستراتيجي ،ولجنة المعايير األكاديمية ،وتم اعتمادها في مجلس كلية بتاريخ مايو
 ،2010مع األخذ فى االعتبار الئحة الكلية والممارسة الفعلية للتعليم والتعلم والتحليل البيئى.
ترتكز هذه االستراتيجية على اآلتي:
 التكامل بين المقررات األسا سية (الل غة العرب ية) وم قررات ع لوم التخ صص
ومقررات العلوم المساعدة (اللغة األجنبية الثانية) ومقررات من علوم أ خرى
(الحاسب اآللي) وحقوق اإلنسان والبحوث.
 تعريف الطالب بالرؤية والرسالة واألهداف العامة للكلية واألقسام المختلفة
بها( .دليل الطالب).
 تعريف الطالب بإستراتيجية التعليم والتعلم والمناهج الدراسية وطرق
التدريس وأساليب التقويم بكل قسم( .موقع الكلية)
 تحويل بعض المقررات الكترونيا (.)E. Learning
 تفعيل وتحديث الموقع اإللكتروني للكلية.
 االهتمام بمكتبة الكلية وتطويرها.
 االهتمام بقاعات التدريس والمحاضرات والمعامل وإمدادها بأجهزة العرض
والشاشات.
 تحديث دوري للمادة العلمية بالكتاب الجامعي وتوفير عناصر الجودة به.
 إعداد برامج للتدريب الميداني من خالل بروتوكوالت تعاون مع جهات عمل
مختلفة وبما يتوافق مع مخرجات التعليم المستهدفة.
 شمولية وسائل تقييم الطالب
 التأهيل لسوق العمل
(مذكرة مرفوعة من لجنة الخطة اإلستراتيجية واعتماد مجلس كلية بتاريخ مايو )2010
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آلية المراجعة:
يتم مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم سنويا في ضوء نتائج االمتحانات واستقصاء الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وتحديثها بناء على نتائج المراجعة اذا لزم األمر.
سيتم مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم سنويا في ضوء نتائج االمتحانات واستقصاء الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وتحديثها بناء على نتائج المراجعة اذا لزم األمر.
 تتم االستفادة من نتائج المراجعة بإتباع اآلليات التالية:
 إجراءات تعديل محتوى العديد من المقررات لتحسين طرق قياس مخرجات التعليم
(قسم اللغة الفرنسية)
 تعديل الئحة الكلية (قرار وزاري رقم  184بتاريخ )2005/2/2
 تغيير الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.
 وضع معايير للورقة االمتحانية تطبيقا للمهارات التعليمية المستهدفة ،حتى يتم ضبط
االمتحان من حيث شموليته وقدرته على قياس مخرجات التعلم المستهدفة وتنوع
أنماط أسئلته وكفاية المدة الزمنية.
 الحرص على توافق أنماط التعليم والتعلم مع توجهات السوق بإدخال التعليم
اإللكتروني وتحويل عدد من المقررات إلكترونيا( .تعديل جزئي لالئحة قسم اللغة
الفرنسية بإدخال اللغة الفرنسية ألغراض تخصصية)
 استحداث برامج جديدة (البرنامج المتميز لقسمي اللغة اإلنجليزية والفرنسية بنظام
الساعات المعتمدة)
 تقوم الكلية بتشجيع الطالب على إقامة أنشطة وصفية وذلك من خالل اإلعداد للفعاليات
المختلفة فى الكلية مثل:
 حفل الخريجين السنوى
 ملتقى التوظيف
 المؤتمر العلمى السنوي للكلية والمؤتمرات العلمية لألقسام العلمية والتي تقام مرة كل
فصل دراسي.
 العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل التى يتم من خاللها تدريب
وتأهيل الطالب لسوق العمل (ورشة الترجمة األدبية)
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 تتوافق أنماط التعلم المستخدمة للمخرجات المستهدفة ،فالمقررات تحتوي على مجاالت
لتطبيق التعلم الذاتى ،وهي البحوث وهذا موضح بتوصيف المقررات.
 تحرص الكلية على رفع كفاءة العملية التعليمية من خالل توفير مصادر ووسائل التعلم
بما يتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة وتشمل:

أوالً :البنية التحتية
 تتكون الكلية من  2مبنى بارتفاع خمسة طوابق لكل منهما
 وجود  77قاعة درس مجهزة بوحدات إذاعية كاملة
 22 مدرجا مجهزا بوحدات إذاعية وداتا شو منهم  6مدرجات تم تجديدهم تجديدا
كامال.
 3 قاعات لالمتحانات
 13 معمال للغات مجهزة بوسائل عرض سمعية وبصرية ومكيفة
 8 معامل حاسب آلي مجهزة
 وحدة للتعليم اإللكترونيIT Media center

بهدف عقد دورات تدريبية

لتحويل عدد من إلكترونيا .وقد تم بالفعل تحويل مقرر اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
إلكترونيا .تقوم الوحدة أيضا بترجمة األفالم ،وتم بالفعل ترجمة تسعة أفالم من
لغات متعددة.
 قاعة لألنشطة الطالبية
 مناطق مفتوحة مغطاة بشبكة اإلنترنت الالسلكية.
 قاعة للمؤتمرات
 قاعة للترجمة الفورية
 مكتبة إلكترونية مجهزة ب 23جهاز كمبيوتر متصل بشبكة المعلومات ،لكل
جهاز نقطة نت خاصة.
 مكتبات مزودة بعدد كبير من الكتب القيمة من التراث القديم والحديث والمراجع
القيمة والرسائل العلمية والدوريات العلمية مفهرسة على قاعدة بيانات:
 عدد الكتب العربية  22233كتابا
 عدد الكتب األجنبية  64753كتابا
 عدد من الكتب المهداة إلي الكلية تبلغ  35866كتابا
 دوريات علمية  37عددها  37دورية بإجمالي عدد  1161عددا.
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 رسائل ماجستير ودكتوراه عددها  1198رسالة.
 3 قاعات لالطالع مزودة بماكينات للتصوير وفقا لحقوق الملكية
الفكرية.

السياسات التي تتبعها المؤسسة لتحديد ومعالجة مشكالت التعليم
أوالً :الكثافة العددية العالية للطالب في بعض األقسام.
تحرص الكلية على تقليل أعداد الطالب حيث تعمل على:
 مخاطبة الجامعة لرفع طلب الكلية للمجلس األعلى للجامعات.
 تقسيم الطالب إلى مجموعات تتراوح بين  2أو  3مجموعات للفرقة الواحدة أثناء
المحاضرات ،ومن  6إلى  10مجموعات للمحاضرات العملية ،حسب سعة المعامل
والمدرجات.
 حرصت الكلية على زيادة عدد المعامل من  10إلى  13معمل للغات ،وإنشاء  8معامل
جديدة حاسب آلي للتعليم اإللكتروني.
 تعديل شروط التنسيق الداخلي بالكلية برفع بالحد األدنى لدرجات اللغات لألقسام عالية
الكثافة العددية.
 نجحت الكلية ،على الرغم من زيادة األعداد المقبولة بالكلية سنويا ،وبفضل سياسة تقليل
األعداد في اآلتي:
 وضع جداولها بما ال يرهق الطالب ويتيح له أجازة أسبوعية ،يومين على األقل،
لالستذكار ولممارسة النشاط.
 تشجيع الطالب على االلتحاق باألقسام ضعيفة الكثافة (مثل قسم اللغات اإلفريقية)
لخفض األعداد باألقسام عالية الكثافة.
 تفعيل األقسام المجمدة (سواحيلي وهوسا)
 مخاطبة الجامعة الستغالل المساحات الفضاء في الكلية إلنشاء قاعات درس جديدة.
ثانيًا :ضعف الموارد
 تعمل الكلية على زيادة مواردها الذاتية فلديها وحدة ذات طابع خاص هي "وحدة رفاعة
للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية والترجمة".
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 خطة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة التي تهدف لتسويق خدمات الكلية في مجال اللغات
والترجمة بهدف زيادة موارد الكلية.
 استحداث برامج متميزة جديدة بمصروفات( .برنامج قسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية
بنظام الساعات المعتمدة)
 تم تغيير الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لالستفادة من برامج الساعات
المعتمدة بمصروفات والعمل على زيادة األعداد بها من الطلبة المصريين والوافدين.
 إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية لتمويل بعض البحوث والمؤتمرات وورش
التدريب وسفر الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل عدد من اتفاقيات التعاون مع
جامعات أجنبية وبروتوكوالت التعاون مع مؤسسات دوليةTEMPUS, (.
) ERASMUS MUNDUS
 الحصول على مشروعات لتطوير جودة التعليم .فقدحصلت كلية األلسن في يناير 2006
على مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة ال QAAPوتم في نوفمبر  2006إنشاء وحدة
ضمان الجودة ،و في أكتوبر  ،2007وتم االنتهاء من المشروع.
 وفي نوفمبر  ،2009حصلت الكلية على مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 CIQAPوتعد أول كلية نظرية تحصل على هذا المشروع داخل الجمهورية.
وقد أدت الموارد السابقة إلى تطور العملية التعليمية على النحو التالي:
 إنشاء وحدة التعليم اإللكتروني بكلية األلسن.
 إطالق الموقع الخاص بالتعليم اإللكتروني في كلية األلسن
http://elearning.shams.edu.eg
 الحصول على الترقيم الدولي لمجلة فيلولوجي وصحيفة األلسن (مجالت علمية
محكمة) لنشر البحث العلمي.
 االنتهاء من إنشاء  8معامل حاسب آلي مجهزة باألدوات واألجهزة الالزمة و3
للغات .
 ميكنة مكتبة الكلية.
 إنشاء شبكة للمعلومات الداخلية للكنتروالت مرتبطة بشئون الطالب وقاعد البيانات.
 إنشاء وحدة متابعة الخريجين.
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 قاعدة البيانات الخاصة بمشروع إدارة المعلومات بالجامعة  MISوتشمل إدارات
شئون هيئة التدريس والعالقات الثقافية والتعليم والطالب والكنترول والدراسات
العليا والعاملين
 إنشاء وحدة للتدريب.
 إنشاء مكتبة تعليمية حديثة تحتوي على وسائط تعليمية (كتب +برمجيات +
اختبارات تحديد مستوى).
 االنتهاء من البنية اإلنشائية لقاعة مناقشة الرسائل.
 تركيب عدد  22داتا شو بقاعات المحاضرات وقاعة مجلس الكلية ومجالس األقسام.
 االنتهاء من دهانات المكاتب اإلدارية بالدور األرضي واألول.
 االنتهاء من تطوير ودهان العيادات الطبية.
 االنتهاء من دهانات مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالدور األول.
 االنتهاء من دهانات ممر الكنتروالت.
 االنتهاء من تجديد ودهان قاعات الدرس بالدور الثاني بما فيه قاعات أعضاء هيئة
التدريس.
 االنتهاء من تركيب وتشغيل شبكتي النت الالسلكي والسلكي.
 االنتهاء من تركيب وتشغيل الوحدات اإلذاعية بالمدرجات وقاعات التدريس.
 االنتهاء من تركيب وتشغيل جهاز انذار في المكتبة الرقمية.
 االنتهاء من تركيب أبواب حديدية لتأمين الكنتروالت.
 تم شراء أجهزة تكييف لبعض الوحدات مثل الجودة وتكنولوجيا المعلومات.
 االنتهاء من األعمال االعتيادية لعدد  11معمل كومبيوتر ولغات.
 تم شراء وتركيب دواليب خشبية لإلدارات ومعظم وحدات الكلية.
 تم رسم مخطط هندسي للكلية وعمل لوحات إرشادية.
 تم عمل خطة معتمدة من مجلس الكلية لتشغيل معامل اللغات.


تم عمل دراسة تحليل الفجوة لموارد الكلية ومبانيها وفقا للمعايير الواردة في دليل
الهيئة القومية.

 االنتهاء من تجديد عدد  6مدرجات لقسم اللغة االنجليزية.
 االنتهاء من تعديل أبواب عدد  22مدرجا وفقا لمعايير الهيئة.
 شراء سبورات جديدة للمدرجات وقاعات التدريس.
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 شراء أثاث معدني -مقاعد
 شراء عدد ( )2سيرفر للكلية لتزويد ها بشبكة اإلنترنت الالسلكية ()WiFi
ثالثًا :نقص /زيادة أعضاء هيئة التدريس
 يوجد بالكلية كوادر بشرية من األساتذة األكفاء المتخصصين والهيئة المعاونة التى تفى
باحتياجات الكلية في الكثير من األقسام .فيبلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة واألساتذة المتفرغين ( )520عضوا وعدد الطالب في العام الجامعي
 )7924( 2012/2011طالبا
 االستعانة باإلضافة إلى األساتذة العاملين باألساتذة المتفرغين وغير المتفرغين فى
األدوار القيادية وعضوية المجالس واللجان المتخصصة وتدريس مقررات الدراسات
العليا والدعم األكاديمى.
 انتداب أعضاء هيئة التدريس من كليات جامعة عين شمس لتدريس بعض المقررات
الداعمة للبرنامج الدراسي )13 ( .لقسم اللغات الشرقية )5( -لقسم اللغات السامية)1( -
لقسم اللغة اإليطالية – ( )1لقسم اللغة اليابانية.
 في قسم اللغات اإلفريقية ،تم تعيين مدرس لغة مصرية قديمة بعد اإلعالن عن حاجة
القسم لتعيين مدرس لغة هوسا وسواحيلي لعدم وجود متخصصين في هذه اللغات.
 االستعانة بخبراء أجانب في بعض األقسام:قسم اللغة اإليطالية -قسم اللغة اإلسبانية (-)1
قسم اللغة األلمانية ( -)2قسم اللغات الشرقية اإلسالمية ( -)2قسم اللغات السلوفاكية (-)4
قسم اللغة الصينية ( -)1قسم اللغة اليابانية ( -)5قسم اللغة الكورية ( -)13قسم اللغات
اإلفريقية (.)2
 للكلية خطة خمسية لطلب تعيين المعيدين الجدد وتخاطب بها الجامعة وذلك طبقا
الحتياجاتها حيث تم تعيين ( )38معيدا خالل العام الدراسي السابق.
راب ًعا :الدروس الخصوصية
وضعت الكلية آلية لتفادى الدروس الخصوصية تتمثل في اآلتي:
 تهيئة مناخ مناسب للطالب لحضور المحاضرات وتجهيز المدرجات بأنظمة الصوت
وشاشات العرض الحديثة والداتا شو والتهوية الجيدة
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 اتباع أساليب حديثة فى التدريس( .التعليم اإللكتروني )
 تقسيم الطالب إلى مجموعات للقضاء على الكثافة داخل المدرجات.
 تفعيل نظام الدعم الطالبي ووضع آلية لتلقى الشكاوى.
 تفعيل نظام اإلرشاد الطالبي.
 عقد دورات للغة والترجمة مع إتاحتها بنسبة خصم  %50للطالب ذوى االحتياجات
الخاصة ومجانا لغير القادرين.
 تحويل أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق القانونى على مستوى الجامعة إذا ثبت تورط
أحدهم باألدلة الدامغة في هذا األمر.
 ربط  %200بجودة األداء
وقد أدت جميع هذه األنشطة واآلليات إلى نتائج ملموسة بشهادة معظم أعضاء هيئة التدريس
وأولياء أمور الطالب الذين أفادوا بذلك خالل مقابالتهم مع اإلدارة العليا.
سا :الكتاب الجامعى
خام ً
 تحرص كلية األلسن على تطبق معايير الجامعة للكتاب الجامعي.
 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 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.
 إبرام بروتوكوالت تعاون مع المراكز الثقافية األجنبية لتسهيل اطالع الطالب على
المراجع العلمية.
 قبول هدايا عينية من كتب ومؤلفات بالمكتبة.
 تخصيص ميزانية سنوية لشراء الكتب لكل قسم علمي على حده.
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سا :ضعف حضور الطالب
ساد ً
 اتخذ مجلس الكلية بتفعيل نص الالئحة الخاص بقرار بحرمان الطالب الذين تتعدى نسبة
غيابهم  ٪25من دخول اإلمتحانات النهائية حسب نص الالئحة( .موافقة مجلس الكلية
بتاريخ )2010/4/7
وقد كان لذلك مردود إيجابى فى زيادة نسب حضور المحاضرات.
التدريب الميدانى للطالب:
 بعد ا الطالع على تقارير المراجعين الخارجيين ،اتخذ مجلس الكلية قرارا بتاريخ
 2012/1/4باإلسراع في إدراج نظام التدريب الميداني بالئحة الكلية ،بحيث يكون لمدة
 60ساعة على مدار األربع سنوات بمرحلة الليسانس .وقد وافق مجلس الجامعة بتاريخ
 2012/11/25على إدراجه بعد استكمال إجراءات إدراجه بالالئحة ليتم تطبيقه بدء من
العام الجامعي .2014/2013
 أبرمت الكلية العديد من بروتوكوالت التعاون مع وكاالت األنباء ومؤسسات النشر
والترجمة لتفعيل التدريب.
 يعد التدريب الميداني متطلبا للتخرج.
ساب ًعا :تقويم الطالب:
يتم تقييم استيفاء االمتحان لمخرجات التعلم المستهدفة وقياس مالئمة األسئلة للمدة الزمنية وتوزيع
الدرجات من خالل:
 المقيم الخارجى الذى تعرض عليه توصيف المقرر واالمتحانات الدورية والشفهية
والتحريرية.
 الطالب أنفسهم عن طريق استبيان معد لهذا الغرض.
 يتم فحص نتائج هذه االستبيانات من قبل منسقى المقررات والرد عليها فى تقرير المقرر
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ووضع خطط تحسين مستقبلية.
 يحرص أساتذة المقررات على وضع االمتحانات بأساليب تسمح بتصنيف الطالب
وإمكان التمييز بينهم ويتم ذلك من خالل معايير الورقة االمتحانية والتى تنص على:
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 تنويع األسئلة بين المقالية واألسئلة ذات االختيارات المتعددة والمقارنات.
 التأكيد على ضرورة قياس هذه األسئلة لجميع مخرجات التعلم المستهدفة من المعرفة
والفهم والمهارات{معايير بلوم }
 وبالنسبة لالمتحانات الشفهية :الحرص على عدالة التقييم من خالل معايير معتمدة
وموثقة وتشكيل لجان ثالثية من أعضاء هيئة التدريس.
تعمل الكلية على توثيق نتائج الطالب بأكثر من وسيلة:
 أوراق إجابة الطالب (مخازن مركزية لحفظ األوراق)
 سجالت النتائج الورقية واإللكترونية.
 األعمال واألنشطة الفصلية التي تحتسب كدرجات ألعمال السنة.
 وقد أضافت الكلية هذا العام مستوى من التوثيق يضمن حفظ النتائج واسترجاعها ألعوام
طويلة و بسهولة متناهية عن طريق استخدام نظم قواعد البيانات االلكترونية وميكنة
النتائج الكترونيا من خالل نظام MIS
 يتم إعالن نتائج االمتحانات الفصلية والعملية عن طريق شركة اتصاالت تليفونية وكذلك
على:
 موقع الكلية اإللكترونى alsun.shams.edu.eg
 فى لوحات األقسام المختلفة
 وموقع الجامعة اإللكترونى
 يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة (الفرق الدراسية /المقررات)
وإصدار إحصائية نجاح لكل مقرر على حده.
 أصبح من السهل إخراج اإلحصائيات بعد إدخال نظام قواعد البيانات اإللكترونية
وميكنة نتائج االمتحانات وتشمل اإلحصائيات ما يلى:
 إحصائية درجات النظرى
 إحصائية التقديرات لكل مقرر على حده
 إحصائية مجمعة لكل فرقة على حده
 إحصائية الخريجين بناء على المجموع التراكمى
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فى ضوء تحليل النتائج يتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية على النحو التالي:
 عقد لجان ممتحنين على مستوى الكلية لعرض النتيجة والتصديق عليها ودراسة
أسباب إنخفاض نتائج بعض المواد مقارنة بالمواد األخري في نفس القسم
للمقررات التي يالحظ فيها انخفاض نتائج الطالب.
 تشكيل لجنة من منسق المقرر وأستاذ المادة وعميد الكلية للوقوف على أسباب
انخفاض نسب النجاح في مادة دون غيرها وذلك بإعادة فحص أوراق إجابات
تلك المواد للتأكد من دقة تصحيح جميع جزئيات االمتحان ،ووضع معايير
للورقة االمتحانية.
يتم االستفادة من نتائج تقويم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية على النحو التالي:
 يقوم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بإرسال اإلحصائيات الخاصة
بالمقررات لمنسقى المقررات لمتابعة أداء الطالب بالمقررات الدراسية وإعداد
تقرير المقرر (باالستعانة بآراء وتقييم الطالب لالمتحان وكذلك تقارير المقيم
الخارجى)
 يقوم رؤساء األقسام بإعداد تقرير البرنامج (باالستعانة بآراء وتقييم الطالب
وكذلك تقرير المقيم الخارجى)
 مناقشة التقرير فى لجنة المعايير األكاديمية ومجلس الكلية واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ووضع خطط للتحسين.
 تفعيل آلية تظلم الطالب عن طريق تقديم تظلم للتأكد من جمع ورصد الدرجات
والتحقق من تصحيح جميع األسئلة وإعالم الطالب بنتائج االلتماسات.
 تظهر نتائج التظلمات فى خالل خمسة عشر يوما من إغالق باب التظلمات.
 تصحح النتائج إن وجدت أخطاء في الرصد ،ويتم عرض النتيجة بعد تصحيح
الخطأ على مجلس الكلية العتمادها.
 آلية التظلم من نتائج االمتحانات النهائية معلنة على موقع الكلية.
 شئون الدراسة واالمتحانات بالكلية وشروط النجاح والنقل موثقة داخل دليل
الطالب كوسيلة إلعالم الطالب بها من بداية العام الدراسى األول لهم بالكلية.
 يتم تقديم مذكرة من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بانتهاء أعمال
الكنتروالت والمراجعات النهائية للدرجات مرفقا بها إحصائيات الفرق المختلفة
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وإحصائيات المقررات إلى عميد الكلية إلمكان اعتماد نتائج الطالب بمجلس
الكلية.
ثامنًا :اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم:
المكتبة:
 تم إنشاء المكتبة على مساحة دور كامل ( 1386.18م ) 2يشمل مبني "أ" ومبني "ب".
 تضم المكتبة عددا كبيرا من الكتب القيمة من التراث القديم والحديث والمراجع والرسائل
العلمية والدوريات العلمية.
 عدد الكتب العربية 22233
 عدد الكتب األجنبية 64753
 عدد الكتب المهداة إلي الكلية .35866
 عدد الدوريات العلمية  37دورية بإجمالي عدد  1161عددا.
 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه  1198رسالة.
 تم تزويد المكتبة بفهرس آلى لتسهيل البحث عن الكتب العلمية.
 تخصص الكلية ميزانية سنوية لتزويد المكتبة بالعديد من الكتب والمراجع العلمية الحديثة
لكل قسم على حده.
 تزود المكتبة دوريا بجميع الرسائل العلمية من ماجستير و دكتوراه التى يتم مناقشتها
وإجازتها.
 جارى استكمال العمل فى ميكنة المكتبة لمساعدة الطالب والباحثين من داخل وخارج
الكلية الستخدام المكتبة ذاتيا.
 تم االشتراك فى قواعد الدوريات الرقمية فى جميع التخصصات عن طريق المكتبة
المركزية بالجامعة.
 تم إنشاء موقع إليكتروني للمكتبة www.eulc.edu.eg
 جاري تركيب شبكة كاميرات مراقبة
 جاري تركيب أبواب حديدية.
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أقسام المكتبة
 -1قاعة كبيرة مكيفة تشتمل على عدد كبير من الكتب األجنبية التي تتعلق بأقسام الكلية (16
لغة) ،مزودة بعشرة أجهزة كمبيوتر و 11نقطة نت.
 -2قاعة كبيرة للكتب العربية مكيفة ،بها  2جهاز كمبيوتر 2 ،نقطة نت
 -3قاعة الرسائل العلمية مكيفة تحتوي علي  22جهاز حاسب متصل بشبكة االنترنت22 ،
نقطة نت.
 -4مكتبة إلكترونية مخصصة للبحث العلمي تحتوي علي  22جهاز حاسب متصل بشبكة
االنترنت ومكيفة الهواء.
 -5مكتبة رفيق الدرب لذوي االحتياجات الخاصة مزودة ب  9أجهزة كمبيوتر(تم تسليم 4
وباقي  5أجهزة) – طابعة بريل )
 -6حجرة مدير المكتبة
 -7مخزن كبير مقسم إلي أجزاء لكل قسم بعدد األقسام.
 -8عدد أجهزة التكييف بمكتبة اللغة العربة واألجنبية  33جهازا
 -9عدد الطابعات 2
-10

عدد أجهزة الحاسب  13جهازا.

-11

يوجد بالمكتبة عدد " "2دورة مياة للرجال والسيدات ومصلي.

-12

عدد ماكينات التصوير  5تتبع مشروع التصوير الخاص بالطالب مع توفر

ماكينة تصوير واحدة خاصة بإدارة المكتبة
-13

متوسط عدد المتردين علي المكتبة خالل شهر أكتوبر  ،"5616" 2012تشمل

عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الليسانس والدراسات العليا.
نظام االستعارة
 -1بالنسبة للطالب يحق للطالب استعارة كتاب واحد لمدة أسبوع بشرط أن يكون للكتاب
أكثر من نسخة بالمكتبة
 -2بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس يحق لهم االستعارة بحد أقصي ستة كتب
 -3ال يحق لطالب الدراسات العليا االستعارة ويحق لهم اإلطالع علي المراجع داخل المكتبة
فقط
 -4ارشادات االستعارة معلنة داخل المكتبة وعلي كروت االستعارة
106

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 -5ال يوجد استعارة أو تصوير للرسائل العلمية ولكن اإلطالع داخل المكتبة فقط.
نظام التصوير
يحق للطالب التصوير من الكتب والمراجع بحد أقصي عشر صفحات وفقا لقانون الملكية الفكرية
وقد حددت لجنة المكتبات سعر ورقة التصوير بقيمة " "10قروش
الكتب المستهلكة
 يتم عمل قائمة بالكتب المستهلكة ويتم حذفها من الدفاتر وتكهينها داخل مخزن الكلية أوإصالحها من جديد
 يجوز التبرع بالكتب المكهنة لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريسصيانة األجهزة بالمكتبة
 -1تتم صيانة أجهزة التكييف والحاسبات بصورة دورية
 -2ال يتم بانتظام صيانة الكتب من الحشرات
 -3ال يتم متابعة صيانة نظم اإلضاءة نظرا لضعف الموارد البشرية بالكلية.
مواعيد العمل
من األحد إلي األربعاء من  9صباحا إلي  5مساءا
الخميس من  9صباحا إلي  1:30مساء
الجمعة والسبت أجازة.
مكتبة رفيق الدرب :يوميا من التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.
العاملون بالمكتبة
 -1مدير للمكتبة
 -2عدد " "13أمينا بمكتبة للغات بعضهم حاصبين على ليسانس في اللغات
 -3عدد " "2أمينا لمكتبة اللغة العربية تخصص وثائق ومكتبات
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 -4عدد " "2مراقب بوابة
 -5عدد " "1سكرتارية
 -6عدد " "1فني للتصوير
 -7عدد " "2عامل
قاعات الدراسة والمعامل:
تعمل الكلية أثناء وضع جداولها الدراسية على التالي:
 مراعاة تقليل الكثافة العددية للطالب أثناء اليوم الدراسى
 تقسيم الفرق الدراسية إلى  4-2مجموعات فى المحاضرات.


تستغل المساحة الفعلية للكلية عن طريق التوسع الرأسى حتى تتناسب مع أعداد الطالب
المقيدين بها.

 للكلية  8مدرجات  48 -معمال للطالب  42 -معمال لألبحاث.
 ومن المتوقع زيادة المساحة مع انخفاض أعداد المقبولين عاما تلو اآلخر بعد حصول
الكلية على االعتماد المؤسسي.
 جميع مدرجات الكلية مالئمة من حيث اإلضاءة الطبيعية أو الكهربائية وكذلك التهوية إذ
يساعد اإلرتفاع على ذلك مع وجود نوافذ عديدة ومراوح سقف وحائط وكذلك جميع
المعامل مجهزة بأجهزة تكييف مع توافر المساحة الكافية لحركة الطالب.
 باإلضافة إلى ذلك فجميع المدرجات والمعامل مزودة بوسائل األمان وطفايات الحريق
واإلرشادات الخاصة بها وكذلك منافذ الخروج التى تساعد على اإلخالء السريع واآلمن
فى حاالت الطوارئ.
 ويتم تغيير نظام فتح األبواب فى المدرجات والمعامل إلى الخارج لتتوافق مع متطلبات
الهيئة.
 جميع المدرجات مزودة بوسائل اإليضاح المختلفة والوسائل السمعية والبصرية تتمثل فى
توافر
عدد  13جهاز عرض ( )Data Showوشاشات للعرض.
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تجهيزات المعامل
أوالً :معامل الكمبيوتر
 يوجد بالكلية عدد ( )8معامال للكمبيوتر مجهز بعدد ( )30جهاز كمبيوتر.
 يوجد بالكلية نادي للتكنولوجيا مجهز بعدد ( )14جهاز كمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت.
ثانيًا :معامل اللغات
 يوجد بالكلية عدد ( )13معمال للغات
 عدد ( )77وحدة إذاعية بالمدرجات وقاعات الدرس ،باإلضافة لعدد ( )2وحدة إذاعية
بقاعة األنشطة.
 المدرجات مجهزة بعدد ( )26جهاز داتا شو وشاشات عرض
 يشرف على المعامل عدد ( )2مهندس متخصص وعدد ( )4فني معمل وعدد ( )1أمين
معمل وعدد ( )1عامل مساعد.
 تقوم الكلية بتدريب عمال وفنيى المعامل على التعامل مع المخاطر التى قد يتعرضون لها
أثناء عملهم مثل التدريب على إطفاء الحرائق وعلى خطة اإلخالء للكلية واالشتراك فى
المناوارات التى عقدت لهذا الغرض.
تاس ًعا :رضا الطالب:
 يتم قياس رضا الطالب فى مجاالت عدة تشمل:
 تقييم المقررات والمحاضرات
 أداء عضو هيئة التدريس
 التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم (القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات
والمراجع)
 تقوم الكلية بتحليل نتائج االستبيانات للوقوف على النقاط التى تحتاج لمزيد من
التحسين ثم لتنفيذ وتحقيق هذه النقاط بعد عرضها ومناقشتها بمجلس الكلية.
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نقاط القوة الستراتيجيات التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:
 توافر استراتيجية للتدريس والتعليم والتقييم معتمدة ومعلنة
 االستفادة من نتائج االستقصاء للفئات المعنية المختلفة ونتائج االمتحانات في تطوير
استراتيجية 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 انماط التعلم المستخدمة
 تسعى الكلية إلى خفض أعداد المقبولين من الطالب سنويا
 توافر المناخ التعليمى المتميز من حيث البنية التحتية ووسائل التهوية واإلضاءة والمكتبة
والوسائط التعليمية.
 توافر دليل الطالب الذى يوزع سنويا على طالب الفرقة األولى وتطويره سنويا وشموله
على جميع 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 لتقييم الطالب في االمتحانات الشفهية للتأكد من عدالة التقويم.
 ميكنة إلكترونية للكنتروالت وربطها بإدارة شئون الطالب لضمان دقة وسرعة إصدار
النتائج لجميع الفرق الدراسية.
 استخدام الكلية لنظام المراجع الخارجى
 توافر إحصائيات بنسب النجاح للمقررات الدراسية والفرق الدراسية المختلفة وكذلك
للمجموع التراكمى ومناقشة النتائج في المجالس المختصة
 وجود نظام متبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات
 توافر مكتبة مجهزة للكلية تساهم في العملية التعليمية للطالب
110

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 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.
 توصيف التدريب الميداني
 سد العجز في الفنيين المؤهلين بالمعامل و العاملين بالمكتبة
 إبرام عقود لصيانة األجهزة والمصاعد بالكلية.
 استبيانات رضا المستفيدين من خدمات اإلدارات المختلفة بالكلية والمكتبة والمعامل.
 وضع آليات التظلم بدليل الطالب.
 وضع خطة معتمدة لإلنفاق على العملية التعليمية
 وضع آلية لتفادى والتصدى للدروس الخصوصية واتخاذ إجراءات حازمة مع القائمين
بها.
 استكمال إجراءات إدراج التدريب الميداني بالئحة الكلية لتفعيله في العام الجامعي
.2014/2013
 تصميم استبيان للمكتبة والمعامل لقياس رضا المستفيدين.
 عمل إحصائية سنوية بأعداد المترددين على المكتبة وقياس نسبة الطالب وأعضاء هيئة
التدريس والمستفيدين من الخارج والمتوسط يوميا.
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مصفوفة توافق استراتيجيات التعليم والتعلم مع مخرجات التعليم
المستهدفة
استراتيجيات التعليم والتعلم
العصف
الذهني

الطريقة

المعملية

معرفة وفهم
مهارات ذهنية

الذاتي

التعاوني

√
√

√

مهارات مهنية
مهارات عامة

التعلم

التعلم

√

√

√

√

√

√

√

√
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المناقشة أخري
والحوار
√
√

√
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التحليل البيئي الرباعي SWOT analysis
مقدمة:
تعريف التحليل البيئى الرباعى:
هي إ حدى األدوات التحليل ية للت عرف ع لى الو ضع ال قائم والحا لة ال سائدة ال تي توا جه المؤس سة
وذلك بتحديد العوامل ذات التأثير وقوة هذا التأثير وإتجاهه وكيفية التعامل معه.

إطار التحليل:
تقسم هذه األداة العوامل المؤثرة في وضع الكلية إلى قسمين أساسيين:
 -1العوامل الداخلية
 -2العوامل الخارجية
وتمثل العوامل الداخلية المؤثرة في الحالة إما أن تمثل نقاط قوة في أداء المؤس سة أون قاط ضعف
ل ها و كذلك فإن ن قاط ال قوة وال ضعف يم كن أن تت بادل مراكز ها من خالل كيف ية التعا مل مع ها
وبالتالي فإن تحديد الطبيعة الواضحة لكل عامل وقوة تأثيره وإت جاه هذا ال تأثير يح تاج إ لى ع مق
في التحليل ودقة في الدراسة لتحديد مصادر القوة والضعف في العنصر الواحد.
أما العوامل الخارجية بطبيعتها إما فرص يمكن إنتهازها كمنافع معينة للمؤسسة أوتهديدات تؤثر
بالسلب على أداء المؤسسة ونتائجها وعليه في دراسة كل عا مل من العوا مل الخارج ية علي نا أن
نحدد إذا ما كان هذا العا مل يم ثل فر صة ي جب إنتهاز ها والب ناء علي ها أويم ثل تهد يدا ن سعي إ لى
إل غاء أ ثرة أوالتقل يل م نه مع الع لم بأن العا مل الوا حد قد يم ثل فر صة وتهد يدا في ن فس الو قت
ويتوقف ذلك على الزاوية التي ينظر منها القائم على التحليل لهذا العامل فقد يمكن تحو يل التهد يد
إلى فرصة أوتتحول الفرصة إلى تهديد.

النتائج المتوقعة من التحليل
النتائج المتوقعة بعد إجراء التحليل الرباعي تمثل الفرص المتاحة أمام المؤسسة والتهديدات ال تي
تواجه ها ون قاط ال قوة ال تي تمتلك ها ون قاط ال ضعف ال تي تق لل من أدائ ها ثم يتم ت صنيفها طب قا
ألولو يات م حددة من ح يث قوة ال تأثير وإمكان ية التعا مل مع ها و يتم و ضع وت صنيف السيا سات
البديلة إلنتهاز الفرص ودفع التهديدات واستثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
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منهجية إعداد الخطة
منهجية الدراسة هي أسلوب العمل المتبع للو صول إ لى ن تائج م حددة من الدرا سة و تم ذ لك ع لى
النحوالتالي-:
 .1قام فريق الع مل بتحد يد اإل طار ال عام للدرا سة وذ لك بتحد يد العوا مل ال مؤثرة في الحا لة
وذلك بإستخدام طريقة العصف الذهني.
 .2قام فريق العمل بو ضع قائ مة إستق صاء ت شمل كا فة العوا مل ال مؤثرة ع لى الحا لة بح يث
تستطلع هذه القائ مة وج هة ن ظر أ صحاب الم صلحة في تأثير هذا العا مل ع لى ال ظاهرة
وإتجاه التأثير ودرجته وأولوياته في الخطة التنفيذية وشملت هذه القائمة علي:


استمارات تحديث البيانات لإلداريين للوقوف على مؤهالتم ومهاراتهم.



استبيان رأى الطالب عن أداء اإلداريين بالكلية.



استبيان رأى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أداء اإلداريين بالكلية.



استمارات لتحليل أداء وكفاءة األقسام العلمية.



إستبيان الستطالع رأي الطالب في مصادر التعليم والتعلم وا لدعم الطال بي في ال نواحي
األكاديمية وغير أكاديمية بالكلية.



استبيان الستطالع رأى المستفيد النهائي من الخريجين.

 .3تم توج يه قائ مة اإلستق صاء بالن سبة للعوا مل الخارج ية أل صحاب الم صلحة من خارج
الكل ية والهي ئة اإلدار ية العل يا ل ها بين ما يتم توج يه قائ مة اإلستق صاء للعوا مل الداخل ية
ألصحاب المصلحة من العاملين في الكلية والمتعاملين معها.
 .4قام فريق العمل بإستيفاء قائمة اإلستق صاء إ ما عن طر يق توزيع ها ع لى ذوي الم صلحة
أوعن طريق إجراء المقابالت وإستيفائها من فرد من مجموعة الدراسة.
 .5قام فريق العمل بتجميع النتائج وتصنيفها وصياغتها في صورة جداول تم ثل ن قاط ال قوة
ون قاط الضععف بالنسعبة للعوا مل الداخليعة وتمثعل ال فرص والتهديعدات بالنسعبة للعوامعل
الخارجية مع بيان لكل عامل مؤثر إتجاه التأثير وقوته وأولوية التعامل معه.
 .6تم ح ساب ) (EFE) Internal Factor Evaluation (IFEو External Factor
Evaluationكاآلتى:
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أوال :حساب ال )Internal Factor Evaluation (IFE
 .1ترتيب أهم نقاط القوة والضعف بحسب أهميتها ومدى تأثيرها على الكلية.
 .2تعيين الوزن ( )Weightالذي يتراوح بين ) (1.00-0.00لكل عامل من نقاط القوة
والضعف بحيث يدل الوزن المعين على األهمية النسبية لهذه العوامل فالصفر يعني ليس
مهما والواحد يشير إلى مهمة جدا ويكون مجموع األوزان لنقاط القوة والضعف كلها
واحد.
 .3تعيين التصويت ( )Ratingالذي يتراوح بين واحد إلى خمسة على كل عامل من نقاط
القوة ،إذا كان العامل يمثل نقطة ضعف (التصويت =  1إلى  ،)2أما إذا كان يمثل نقطة
قوة (التصويت =  2إلى  )5بحيث ( )5تعني نقطة قوة رئيسية ،أما ( )1فيعني نقطة
ضعف رئيسية.
 .4حاصل ضرب الوزن ( )Weightوالتصويت ( )Ratingيعطي ال( Weighted
 )Scoreلكل عامل وبجمعه نحصل على ( )Total Weighted Scoreللكلية.
ثانيا :حساب ال )External Factor Evaluation (EFE
 .1ترتيب أهم الفرص والتهديدات بحسب أهميتها ومدي تأثيرها على الكلية.
 .2تعيين الوزن ( )Weightالذي يتراوح بين ) (1.00-0.00لكل عامل من الفرص
والتهديدات بحيث يدل الوزن المعين على األهمية النسبية لهذه العوامل فالصفر يعني
ليس مهما والواحد يشير إلى مهمة جد ويكون مجموع األوزان للفرص والتهديدات كلها
واحد.
 .3تعيين التصويت ( )Ratingالذي يتراوح بين واحد إلى خمسة على كل عامل من نقاط
القوة ،إذا كان العامل يمثل تهديد (التصويت =  1إلى  ،)2أما إذا كان يمثل فرصة
(التصويت =  2إلى  )5بحيث ( )5تعني قدرة عالية للكلية لإلستجابة لهذة الفرصة
واإلستفادة منها ،أما ( )1فيعني صعوبة اإلستجابة.
 .4حاصل ضرب الوزن ( )Weightوالتصويت ( )Ratingيعطي ال( Weighted
 )Scoreلكل عامل وبجمعه نحصل على ( )Total Weighted Scoreللكلية.
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واتساقا ً مع رؤية الكلية ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل
التالية-:
 تشكيل فريق الخطة بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيطاالستراتيجى ،ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقا للمنهجية المحددة في تلك الخطة.
 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. تحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة الكلية وما يتعلق بها مع وضعتكليفات ألعضاء الفريق في هذا الصدد.
 القيام بالمسح البيئى للكلية والبيئات المحلية. تحليل النتائج ورصدها. عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية. تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير.األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية
يعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة من العوامل الهامة لضمان فاعلية الخطة ،حيث أن
مقابلة احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة
المقترحة في توكيد الجودة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تقدمها الكلية
لخدمة المجتمع والبيئة .ويمكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة على النحوالتالي-:
 وزارة التعليم العالي. إدارة الجامعة. أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. الطالب. أولياء األمور. المنظمات المختلفة بسوق العمل. المنظمات والهيئات العامة والخاصة. الجهات الحكومية المختلفة. -المجتمع بوجه عام.
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تحديد االحتياجاتNeed Assessment :
لت وفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم االحتياجات الالزمة والتي يمكن توضيحها
فيما يلي:
 .1إتباع استراتيجية تكاملية متطورة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بأسلوب مبادر بهدف
إرضاء جميع األطراف ذات المصلحة مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفافية والمساءلة
والمسئولية وتحقيق التميز في األداء.
 .2نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها في
إدارة الكلية.
 .3تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء الوظيفي
لدى جميع العاملين بالكلية.
 .4تحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها في أعضاء هيئات التدريس والعاملين والعمل
على تنمية تلك المهارات والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.
 .5توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في الجامعة وهوالممثل في
وحدة ضمان الجودة.
 .6وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الكلية في مجال توكيد الجودة ومقارنة
األداء بمعايير الجودة والمعايير األكاديمية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند وجود
انحرافات في األداء.
 .7توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير بالكلية.
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تقييم المخاطرRisk Assessment :
لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية لتوكيد الجودة بكلية األلسن يجب تحديد
وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة
للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة ،ويمكن توضيح تلك
المخاطر والعقبات فيما يلي:
-

عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا ،أوالتغير في أولوياتها واتجاهاتها.

-

عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.

-

عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبيق آليات الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية
المناسبة.

-

عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين.

 -استنفاذ الوقت والبطء في التنفيذ.

118

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

ارتباط الخطة اإلستراتيجية بكلية األلسن بالخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس
فلسفة الجامعة في مجال الجودة

فلسفة كلية األلسن في مجال الجودة

تتبنى الجامعة في مجال الجودة الشاملة فلسفة تقوم على
توجيه كافة األنشطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو
تحقيق رضاء العمالء واألطراف ذات المصلحة مع
التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية
المقدمة للطالب للوصول بهم إلى المستويات التي
تحقق التميز التنافسي في سوق العمل المحلى واإلقليمي
والعالمي  ،وذلك من خالل ثقافة تنظيمية تقوم على
االلتزام بالتوجه نحو المستفيد ،والتحسين والتطوير
المستمر ،ومشاركة اإلدارة والعاملين في تحقيق الجودة
والتميز في األداء  ،مع وضع نظام لتقويم األداء
الجامعي في كافة جوانبه بما يحقق المعايير األكاديمية
ومعايير الجودة الشاملة.
االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية للجامعة
تقوم خطة الجامعة اإلستراتيجية لتوكيد الجودة على
مجموعة من االفتراضات األساسية التي يمكن إيجازها
على النحو التالي-:
 تطوير الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بينتوقعات األطراف المعنية واحتياجات التنمية
المستدامة بالمجتمع.
 بناء الخطة على الدراسة الذاتية للجامعة واستخدامتحليل ) (SWOTلتحديد نقاط القوة والضعف
الداخلية  ،والفرص والتهديدات الخارجية.
 المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسدالفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة.
 نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجلتحسين البيئة التعليمية بالجامعة وتوفير القوة
الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية.
 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبليةلتحسين جودة جميع العمليات واألنشطة بالجامعة.
 تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحقفي المشاركة والمسئولية.
 وضع مقاييس واضحة لألداء. المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجيةوالخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين .
 التقييم الدوري من خالل مجموعة استشاريةداخلية وخارجية.
نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة نقاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات الخارجية (. (SWOT

تتبنى كلية األلسن في مجال الجودة الشاملة فلسفة
جامعة عين شمس التي تقوم على توجيه كافة األنشطة
األكاديمية واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضاء العمالء
واألطراف ذات المصلحة مع التطوير والتحسين
المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب
للوصول بهم إلى المستويات التي تحقق التميز التنافسي
في سوق العمل المحلى واإلقليمي ،وذلك من خالل
ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام بالتوجه نحو المستفيد،
والتحسين والتطوير المستمر ،ومشاركة اإلدارة
والعاملين في تحقيق الجودة والتميز في األداء ،مع
وضع نظام لتقويم األداء الجامعي في كافة جوانبه بما
يحقق المعايير األكاديمية ومعايير الجودة الشاملة.
االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية للكلية
تقوم خطة كلية األلسن المحدثة على مجموعة من
االفتراضات األساسية التي يمكن إيجازها على النحو
التالي-:
 تحديث الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بينتوقعات األطراف المعنية واحتياجات التنمية
المستدامة بالمجتمع.
 بناء الخطة على الدراسة الذاتية للكلية واستخدامتحليل ) (SWOTلتحديد نقاط القوة والضعف
الداخلية ،والفرص والتهديدات الخارجية.
 المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسدالفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة.
 نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجلتحسين البيئة التعليمية وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ
الخطة بكفاءة وفاعلية.
 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبليةلتحسين جودة جميع العمليات واألنشطة بالكلية.
 تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحقفي المشاركة والمسئولية.
 المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجيةوالخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين.
 نشر نتائج المتابعة والتقييم مع مراجعة نقاط القوةوالضعف والفرص والتهديدات الخارجية
(.(SWOT

اإلستراتيجية للجامعة مممممم ممممم ممممم

مممممم ممممم ممممم مممممممممممم

تقوم خطة الجامعة اإلستراتيجية لتوكيد الجودة على
منهجية مركبة هي "التحليل المستقبلي"
 . Prospective Analysisوتكمن أهمية هذه
المنهجية في قدرتها على تحليل "البيئة الخارجية"
للجامعة الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة ،

ممممم مممممم
منهجية الدراسة هي أسلوب العمل المتبع للو صول إ لي
نتائج محددة من الدراسة وتم ذلك على النحو التالي-:
 .7قام فريق العمل بتحد يد اإل طار ال عام للدرا سة
وذلك بتحديد العوامل المؤثرة في الحالة وذلك
باستخدام طريقة العصف الذهني.
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وتحليل "البيئة الداخلية" للجامعة من حيث كفاءتها
وقدراتها الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها  ،سعيا
نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ
إستراتيجية الجودة للجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية
وغاياتها اإلستراتيجية .كما أنها تمدنا بأساس سليم
التخاذ القرارات اإلستراتيجية وفقا للمعايير المحددة،
وبالتالي تعتبر مدخال أساسيا للتخطيط اإلستراتيجي
للجامعة في عالقتها ببيئتها وسوق العمل واحتياجات
التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على المستوى
العالمي.
وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  -من حيث
كونها مطالعة للمستقبل  -على "منهج النظم" System
 ، Approachوهذا المنهج يقوم على أسلوب تفكير
منظم قادر على دراسة منظومة الجامعة في ترابطاتها
وتشابكاتها مع باقي المنظمات المجتمعية األخرى في
ضوء عالقة تبادلية التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة
بكامل عناصرها .وأيضا باعتبار هذا المنهج –
بإمكاناته التحليلية والتركيبية -قادرا على تقديم منظور
متعمق ومتسع يأخذ في اعتباره السياقات التاريخية
الممتدة لجامعة عين شمس وحاضرها ومستقبلها .كما
أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية في
منظوماتها بقدر متكافئ  ،ويحلل هذا كله في إطار
التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة كما
يقدم لصانعي القرارات بدائل وخيارات ممكنة
لموضوع الدراسة.
لذا فإن تضمين "مدخل النظم" داخل منهجية الخطة
الحالية سوف يسهم في تحليل النظم الفرعية Sub-
 systemsالمكونة لجامعة عين شمس بطريقة تسمح
بفهم التغيرات التدريجية في هذه النظم وعالقاتها ،
وتسمح في نفس الوقت بإمكان إدماج صورة هذه النظم
الفرعية تدريجيا ضمن أطر كلية مترابطة توجهها
توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات محددة.
ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الخطة الحالية على
منهج "تحليل المضمون" Content Analysis
والذي يقوم على استخدام تحليل الوثائق واللوائح
المتصلة بالتعليم الجامعي  ،كما اعتمدت المنهجية على
عدد من األدوات البحثية كاالستبيانات واستمارات
الرأي وأدوات المقابلة المفتوحة والمقننة ونصف
المقننة في سبيل إتمام عملية المسح البيئي للجامعة.
وتأسيسا ً على ما سبق فإن أسلوب العمل في الخطة
اإلستراتيجية لتوكيد الجودة بالجامعة قد اعتمد على
ما يلي-:
 تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منهاوالمحلية والمتصلة بعالقة التعليم الجامعي -
المصري خاصة  -بتوجهات ومتطلبات التنمية
وسوق العمل  ،وكذلك المقارنات المرجعية
للتجارب المحلية واإلقليمية والعالمية وأسس
تقويمها واالستفادة منها .إلى جانب زيارة عدد من
الوحدات األساسية داخل الجامعة وخارجها للتزود
بمظلة فكرية تتيح للخطة قاعدة أوسع ونتائج

الخطة االستراتيجية

 .8قام فريق العمل بوضع قائمة استق صاء ت شمل
كافععة العوامععل المععؤثرة علععي الحالععة بحيععث
تسععتطلع هععذه القائمععة وجهععة نظععر أصععحاب
المصلحة في تأثير هذا العا مل ع لي ال ظاهرة
وات جاه ال تأثير ودرج ته وأولويا ته في الخ طة
التنفيذية وشملت هذه القائمة علي:
 استمارات تحديث البيانات لإلدار يين للو قوف
علي مؤهالتهم ومهاراتهم.
 اسعععتبيان رأى الطعععالب ععععن أداء اإلداريعععين
بالكلية.
 ا ستبيان رأى أع ضاء هي ئة ال تدريس والهي ئة
المعاونة عن أداء اإلداريين بالكلية.
 استمارات لتحليل أداء وكفاءة األقسام العلمية.
 استبيان ال ستطالع رأي ال طالب في م صادر
التع ليم وا لتعلم وا لدعم الطال بي في ال نواحي
األكاديمية وغير أكاديمية بالكلية.
 استبيان ال ستطالع رأى الم ستفيد الن هائي من
الخريجين.
 .9تم توج يه قائ مة االستق صاء بالن سبة للعوا مل
الخارجيععة ألصععحاب المصععلحة مععن خععارج
الكليععة ،بينمععا يععتم توجيععه قائمععة االستقصععاء
للعوامععل الداخليععة ألصععحاب المصععلحة مععن
العاملين في الكلية والمتعاملين معها.
 .10قام فريق العمل باستيفاء قائمة االستق صاء إ ما
عن طر يق توزيع ها ع لي ذوي الم صلحة أو
عن طر يق إ جراء الم قابالت وا ستيفائها من
فرد من مجموعة الدراسة.
 .11قععام فريععق العمععل بتجميععع النتععائج وتصععنيفها
وصياغتها في صورة جداول تمثل نقاط ال قوة
ونقععاط الضعععف بالنسععبة للعوامععل الداخليععة
وتمثعل الفعرص والتهديععدات بالنسعبة للعوامععل
الخارجيععة مععع بيععان لكععل عامععل مععؤثر اتجععاه
التأثير وقوته وأولوية التعامل معه.
 .12تععم حسععاب )Internal Factor (IFE
External
 (EFE) Evaluationو
.Factor Evaluation
 .13تم التوصعل لألهعداف االسعتراتيجية بواسعطة
مصعععفوفة التخطعععيط االسعععتراتيجي الكمعععي
واالسععتراتيجيات البديلععة باسععتخدام مصععفوفة
TWOS
واتساقا ً مع رؤية الكلية ومنهجية الخطة المستهدفة
فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل التالية-:
 تشكيل فريق الخطة بشكل يتضمن كافةالتخصصات المعنية بالجودة والتخطيط
االستراتيجي ،ثم تم توزيع أعضاء الفريق وفقا
للمنهجية المحددة في تلك الخطة.
 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. تحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراساتالمتصلة بمنظومة الكلية وما يتعلق بها مع وضع
تكليفات ألعضاء الفريق في هذا الصدد.

120

كلية األلسن

جامعة عين شمس

خبرات أشمل.
 تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى -منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة ،وذلك من -
خالل فهم واستيعاب لفلسفة التعليم الجامعي
المصري وأهدافه وتطوره وموقع جامعة عين -
شمس فيه  ،وأيضا فهم سوق العمل وهيكل العمالة
والمهن فيه  ،مع تحديد إطار تحليلي لحركة
المستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية وتداعياتها
المتنوعة على القطاعات المجتمعية السيما
الجامعية.
 المسح البيئي  SWOT Analysisلتحديد نقاطالقوة والضعف في البيئة الداخلية للجامعة،
والفرص والتهديدات المحتملة الخارجية للجامعة.
كما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات
التالية عند إعداد الخطة اإلستراتيجية لتوكيد الجودة
بالجامعة-:
 استمارات واستبيانات للمقابالت الشخصية والتييرتبط مضمونها باألدبيات والمسح البيئي للبيانات
والمعلومات المرتبطة بموضوع الخطة .وقد
استخدمت تلك المقابالت للوقوف على مدى جودة
األداء في كافة عناصر منظومة الجامعة والتعرف
على أهم سبل االرتقاء به.
 طريقة العصف الذهني Brain Storming Methodوالتي استخدمت مع عدد من قيادات
الجامعة ورموزها من أعضاء هيئات التدريس
ومديري المراكز والطالب بغية توليد أفكار تعمق
من نتائج تحليل مضامين الوثائق واللوائح
والمقابالت الشخصية .
 دراسة مقترحات خريجي الجامعة والقائمين عليهممن رجال األعمال.
 تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العملحيث دارت تلك الحلقات حول رصد وتحليل
الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث
التخصصات األكاديمية ،واإلمكانات والقدرات
المتاحة ،وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة ،بما
يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات
المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية جامعة عين
شمس وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية.
واتساقا ً مع رؤية الجامعة ومنهجية الخطة المستهدفة
فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل التالية-:
 تشكيل فريق الخطة بشكل يتضمن كافةالتخصصات المعنية بالجودة والتخطيط
اإلستراتيجي الجامعي ،ثم تم توزيع أعضاء
الفريق وفقا للمنهجية المحددة في تلك الخطة.
 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. تحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراساتالمتصلة بمنظومة الجامعة وما يتعلق بها مع
وضع تكليفات ألعضاء الفريق في هذا الصدد.
 القيام بالمسح البيئي لجامعة عين شمس والبيئاتالمحلية واإلقليمية والعالمية.
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القيام بالمسح البيئي للكلية والبيئات المحلية.
تحليل النتائج ورصدها.
عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين
أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية.
تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير.
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 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية (المسحيةوالتحليلية منها والمقابالت).
 تحليل النتائج ورصدها في تقرير أولى ( مسودةأولى للخطة ).
 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بينأعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية .
 كتابة التقرير األولى بعد التعديالت المقترحةوطباعته وعرضه ومناقشته وتقديمه.
 تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير.األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية
للجامعة
 وزارة التعليم العالي. إدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحداتبالجامعة.
 أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونةوالعاملون.
 الطالب. أولياء األمور. المنظمات المختلفة بسوق العمل. المنظمات والهيئات العامة والخاصة. الجهات الحكومية المختلفة. المجتمع بوجه عام.تحديد االحتياجات في خطة الجامعة
لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم
االحتياجات الالزمة والتي يمكن توضيحها فيما يلي :
 .8إتباع إستراتيجية تكاملية متطورة تسعى
للتغيير والتحسين المستمر بأسلوب مبادر
بهدف إرضاء جميع األطراف ذات المصلحة
مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفافية
والمساءلة والمسئولية وتحقيق التميز في
األداء .
 .9نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء
وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها في
إدارة الجامعة ووحداتها وكلياتها المختلفة.
 .10تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة
والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء الوظيفي
لدى جميع العاملين بالجامعة.
 .11وضع دليل للجودة يشمل الخطط والهياكل
التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد
الالزمة للتنفيذ ونظام لتوثيق إجراءات الجودة
وتبسيط إجراءات العمل مع التركيز على
العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية
احتياجات المستفيد من الخدمة.
 .12تحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها في
أعضاء هيئات التدريس والعاملين والعمل
على تنمية تلك المهارات والقدرات
للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب
المستمر.
 .13توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة
وتقييم األداء في الجامعة وهو الممثل في
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األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية
لكلية األلسن
 وزارة التعليم العالي. إدارة الجامعة. أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونةوالعاملون.
 الطالب. أولياء األمور. المنظمات المختلفة بسوق العمل. المنظمات والهيئات العامة والخاصة. الجهات الحكومية المختلفة. المجتمع بوجه عام.تحديد االحتياجات في خطة الكلية
لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم
االحتياجات الالزمة والتي يمكن توضيحها فيما يلي :
 .1إتباع إستراتيجية تكاملية متطورة تسعى
للتغيير والتحسين المستمر بأسلوب مبادر
بهدف إرضاء جميع األطراف ذات المصلحة
مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفافية
والمساءلة والمسئولية وتحقيق التميز في
األداء.
 .2نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء
وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها في
إدارة الكلية.
 .3تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة
والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء الوظيفي
لدى جميع العاملين بالكلية.
 .4تحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها في
أعضاء هيئات التدريس والعاملين والعمل
على تنمية تلك المهارات والقدرات
للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب
المستمر.
 .5توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة
وتقييم األداء في الجامعة وهو الممثل في
وحدة ضمان الجودة.
 .6وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم
جهود الكلية في مجال توكيد الجودة ومقارنة
األداء بمعايير الجودة والمعايير األكاديمية
واتخاذ إجراءات تصحيحية عند وجود
انحرافات في األداء.
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مركز ضمان الجودة ووحدات توكيد الجودة
بالكليات.
 .14وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم
جهود الجامعة والكليات في مجال توكيد
الجودة ومقارنة األداء بمعايير الجودة
والمعايير األكاديمية واتخاذ إجراءات
تصحيحية عند وجود انحرافات في األداء.
 .15تطوير نظام فعال لالتصاالت والمعلومات
وأن يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومات
بصورة منتظمة إلجراء الدراسات وتحليل
النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.
 .16وضع نظام لتشجيع ومكافأة التميز في األداء
ونشر التجارب الناجحة.
.10توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في
جهود التحسين والتطوير بالجامعة والكليات.
تقييم المخاطر في خطة الجامعة
لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
لتوكيد الجودة بالجامعة يجب تحديد وتقييم المخاطر
والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ
الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك
المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح
للخطة  ،ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما
يلي :
 عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا  ،أوالتغير في أولوياتها واتجاهاتها.
 عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ. عدم تكامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعلالمطلوب بين جميع األجزاء الفرعية المكونة
لنظام الجامعة.
 عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبيق آلياتالجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية
المناسبة.
 انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالتوالمعلومات.
 عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل معالخوف ومقاومة التغيير للعاملين.
 استنفاذ الوقت والبطء في التنفيذ . عدم تضمين جميع العاملين في جهودالتحسين والتطوير التي تسعى الجامعة إلى
تحقيقها في مجال توكيد الجودة والتميز في
األداء.

الخطة االستراتيجية

 .7توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في
جهود التحسين والتطوير بالكلية.

تقييم المخاطر في خطة الكلية
لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
لتوكيد الجودة بكلية األلسن يجب تحديد وتقييم المخاطر
والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ
الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك
المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح
للخطة ،ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي
:
 عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا ،أوالتغيير في أولوياتها واتجاهاتها.
 عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ. عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبيق آلياتالجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية
المناسبة.
 عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل معالخوف ومقاومة التغيير للعاملين.
 -استنفاذ الوقت والبطء في التنفيذ.
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أولويات كلية األلسن خالل فترة إعداد الخطة
 ضرورة تأهيل الكلية للتقدم لالعتماد األكاديمى ،والعمل على التطوير والتحسين
المستمر لجودة العملية التعليمية والبحثية والعمليات المساندة بالجامعة.
 التوسع في استخدام التعليم األلكترونى ،وتوفير الموارد والبنية الالزمة لتحقيق
ذلك.
 تفعيل وعقد اتفاقات للعالقات الثقافية مع المؤسسات التعليمية والبحثية على
المستويات اإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج مشتركة على مستوى مرحلة
البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.
 تسويق خدمات الجامعة البحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع والعمل على
المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة عن طريق التوسع في البحوث واالهتمام
بالبحوث متعددة التخصصات ،واسهامات وحدة رفاعة ذات الطابع الخاص بالكلية.
 االهتمام بالتدريب المستمر للقيادات ،وأعضاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة،
والعاملين لرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق التميز في األداء الجامعى والبحثى وخدمة
المجتمع والبيئة.
 االهتمام بتحسين البنية التحتية ،والعمل على التصدى لمشكلة الزيادة المطردة في
أعداد الطالب عن طريق إعادة النظر في نظام التنسيق الداخلي بالكلية.
 التوسع في األنشطة والرعاية الطالبية عن طريق إنشاء وحدة للدعم األكاديمي
وغير األكاديمي الطالبي.
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تحليل البيئة الداخلية:
تؤثر البيئة الداخلية على المؤسسة وتمكن من تغييرها وهي مرتبطة بالهيكل التنظيمي والموارد
البشرية والموارد المالية والمادية ونمط اإلدارة واألنظمة واإلجراءات.

الموارد المالية والمادية:
نقاط القوة

م

م

موقع متميز لكلية األلسن في وسط
 1العاصمة يسهل الوصول إليه ومبنى

1

مستقل للكلية
2

وجود وحدة ذات طابع خاص (وحدة
رفاعة) كمورد مالي للكلية

نقاط الضعف
معايير المساحات والتجهيزات ال تتناسب مع األغراض التعليمية
بشكل كاف ومع أعداد الطالب بشكل عام

 2ضعف تجهيزات القاعات الدراسية

تناسب عدد حجرات الدرس مع أعداد
3

الطالب في أقسام اللغة العربية والفرنسية
والتشيكية والتركية والفارسية واليابانية

3

عدد دورات المياه غير كاف سواء للطلبة أوألعضاء هيئة
التدريس

والكورية
عدم استغالل الموارد المتاحة بصورة فعالة

4

4

5

5

6

 6ونقص في الموارد المكتبية واألثاث بنسبة  %60وفي الموارد

مثال ذلك :المصاعد والمعامل والممرات الخدمية غير المستغلة
عدم وجود عقود صيانة للمعامل وللمصاعد وكذلك لماكينات
التصوير ومطبعة الكلية وكذلك عدم توافر مستلزمات الطباعة
بالشكل الكاف مما يسبب مشكلة تصل نسبتها إلى أكثر من %90
لتعطيل العملية التعليمية
ضعف الميزانيات المخصصة لشراء الدوريات والمراجع العلمية
التكنولوجية بنسبة %90

7

 7عدم وجود مرونة في تخصص البنود في الميزانية
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الخطة االستراتيجية

نمط اإلدارة:
نقاط القوة

م

نقاط الضعف

م

إدارة تؤمن بفكر التخطيط
1
االستراتيجي

 1المركزية في حدود ...تعتبر نقطة ضعف

 2وجود مرونة

 2عدم وجود الشفافية والوضوح

3

 3اإلعالم المتأخر بالمراسالت الخارجية

4

 4البيروقراطية في اإلجراءات اإلدارية

5

 5عدم وجود تفويض للسلطات في بعض المسؤليات

األنظمة واإلجراءات:
نقاط القوة

م

م

 1وجود الئحة خاصة بالكلية

نقاط الضعف

 1انخفاض درجة الوعي باللوائح والقوانين المختلفة والمنظمة للعمل

عدم وجود نظام/آلية خاص بالثواب والعقاب في بعض اإلدارات
 2وجود تسلسل تدريجي في المكاتبات 2
الموجودة داخل المؤسسة مقترنة بالتقويم المستمر
 3وجود نظام خاص بفهرسة المكتبة

 3طول الدورة المستندية

4

 4عدم توزيع اإلداريين بشكل مناسب يتوافق مع تخصاصتهم

المهارات:
م

م

نقاط القوة

نقاط الضعف

مهارات اللغات التي تدرس بالكلية عالية بدرجة
 1تصل إلى أكثر من  %80بين أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم

يوجد قصور في استخدام تكنولوجيا
1
المعلومات

مهارات االتصال الفعال بين أعضاء هيئة
 2التدريس ومعاونيهم والطالب بدرجة تصل إلى
%70

يوجد قصور لدى البعض في اإللمام
 2بما يخص النواحي اإلدارية والمالية
والقانونية
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الخطة االستراتيجية

الهيكل التنظيمي:
م

نقاط القوة

 1وجود هيكل تنظيمي معتمد ومعلن

نقاط الضعف

م

 1وجود تداخل في اختصاصات بعض اإلدارات
مثال ذلك :تداخل بين إدارة العالقات الثقافية وإدارة
الدراسات العليا

 2إدارة تؤمن بفكر التخطيط االستراتيجي

 2عدم وجود التغذية الراجعة/العكسية

 3وجود وحدة ضمان الجودة ضمن الهيكل  3انعزال بعض اإلدارات وعدم الربط بينها
التنظيمي
مثال ذلك :وحدة المخازن ووحدة الحسابات
 4تفويض للسلطات

4

 الموارد البشرية:م

نقاط القوة

 1تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع عدد
الطلبة في قسمي اللغة العربية واللغة الفرنسية
شعبة اللغة العربية44 :1 :
شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها27 :1 :
قسم اللغة الفرنسية17 :1 :
 2تميز أعضاء هيئة التدريس وحصول بعضهم
على جوائز عالمية ومحلية
 3وجود نوع من التنسيق بين القيادات
4

م

نقاط الضعف

 1عدم وجود تناسب بين عدد أعضاء هيئة التدريس
وعدد الطلبة في باقي أقسام الكلية
(اإلنجليزية والعبرية والشرقية اإلسالمية)

 2عجز في أعداد األفراد اإلداريين والخدمات المعاونة
 3وجود بعض إداريين غير مؤهلين للمهام التي
يقومون بها
 4مقاومة البعض للتغيير
 5عدم االستفادة المناسب لبعض أعضاء هيئة التدريس
ذوي الكفاءات النادرة
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قيم المؤسسة وقيم األطراف ذات العالقة:
األطراف ذات
العالقة
اإلدارة
أعضاء هيئة
التدريس
الطالب
العاملون
قيم المجتمع
-

األهمية االلتزام الفجوة

القيم الرئيسية
 الشفافية الموضوعية-

المصداقية
األمانة
االلتزام
األمانة العلمية
التعاون
أخالقيات المهنة
االنضباط واحترام حقوق
الزمالة
التعامل بروح الفريق
الثقة
احترام الرأي والرأي اآلخر

3
3

1
1

2
2

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1

3
3
3

2
1
2

1
2
1

األهمية 3( :مهمة جدًا  2 -متوسطة األهمية  1 -قليلة األهمية)
االلتزام 3( :مطابقة تما ًما  2 -مطبقة بطريقة متوسطة  1 -غير مطبقة)

القيم الرئيسة المأخوذة في االعتبار عند وضع الخطة االستراتيجية هي:
1

الشفافية

1

التعامل بروح الفريق

2

االلتزام

2

الثقة

3

األمانة العلمية

3

احترام الرأي والرأي اآلخر
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الخطة االستراتيجية

نقاط القوة







الكلية جاذبة للطالب حيث يقبلون على اإللتحاق بها والتحويل إليها نظرا لموقعها
المتميز بقلب العاصمة وسمعتها المتميزة منذ إنشائها محليا وإقليميا وعالميا.
تميز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية من حيث القدرة التدريسية
والبحثية ،ووجود أساتذة أجانب ( )native speakersفي بعض األقسام العلمية و
حصول العديد منهم على جوائز علمية محلية وإقليمية ودولية.
تمتع الكلية ببنية تحتية متميزة من حيث قاعات الدرس الطالبية والبحثية والمرافق
ووسائل االتصال بشبكة المعلومات الدولية من خالل  550نقطة اتصال موزعة
بكافة أرجاء الكلية.
وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية المالية للكلية تتمثل في وحدة رفاعة للبحوث
وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة وحدة ذات طابع خاص.
توافر وحدة لضمان الجودة بالكلية تسعى لتحقيق أهداف التخطيط اإلستراتيجي
للكلية واإلرتقاء بقدراتها التنافسية.
اإلقبال المتزايد على أقسام الدراسات العليا بالكلية للطالب المصريين والوافدين.

نقاط الضعف







عدم توافر الكفاءات واإلختصاصات المطلوبة في بعض األقسام اإلدارية والحاجة
إلى تدريب المتوفر حاليا لرفع كفاءتهم في اللغة األنجليزية ومهارات االتصال
باإلضافة الى النقص الشديد في أعداد اإلداريين والسكرتارية والفنيين والعمال.
عدم كفاية مصادر تمويل البحث العلمي بالصورة التي تحقق رضا الباحثين.
نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس للطالب غير متوازنة في بعض األقسام السيما
قسم اللغة االنجليزية واأللمانية.
األجهزه المتوفرة بالمعامل الطالبية بحاجة إلى زيادة أعدادها.
الحاجة إلى تعديل لوائح ونظم وإجراءات العمل.
غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية والجامعة بعد التخرج بسوق العمل.
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الخطة االستراتيجية

تحليل البيئة الخارجية
في ظل المتغيرات الراهنة محليا وإقليميا وعالميا أوضحت نتائج التحليل البيئي أن جامعة عين
شمس أمامها العديد من الفرص المتاحة والتي يمكن االستفادة منها في تدعيم "المركز التنافسي"
للجامعة وتحقيق غاياتها وأهدافها االستراتيجية ،كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة
والتي يتحتم على الجامعة أن تحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها.

الفرص المتاحة Opportunities
 إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
 الزيادة في الطلب االجتماعي على التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.
 تعدد مجاالت عمل الخريج خاصة في مجاالت التدريس والترجمة في وكاالت األنباء
والصحف الصادرة باللغات األجنبية والسياحة.
 المرونة الواضحة في اإلتجاه الحالي نحوتطوير األداء الجامعي واعتماد الكليات مع
حصول الكلية على مشروعين من مشروعات الجودة وهما مشروع إنشاء نظام داخلي
للجودة ( )QAAPفي نوفمبر  2006ومشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد
( )CIQAPنوفمبر  2009مما يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة محليا
وإقليميا.
 إمكانية التوسع في التعليم عن طريق "البرامج الجديدة" الغتنام الفرص لزيادة موارد
الكلية الحالية عن طريق جذب الطالب القادرين.
 زيادة االهتمام المحلى واإلقليمي والعالمي بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر في
منظومة العملية التعليمية.
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الخطة االستراتيجية

التهديدات المحتملة Threats

 توزيع مكتب التنسيق للطالب على الكليات بناء على معيار واحد وهومجموع الطالب دون
مراعاة الرغبة واالستعداد ومدى التناسب بين احتياجات الدراسة وإمكانيات الطالب مما
أدى إلى انخفاض الدافعية لدى الطالب لالبتكار واإلبداع والتميز .كما أن الزيادة المستمرة
والمتتالية في أعداد الطالب الملتحقين بالكلية تزيد من الضغط على اإلمكانيات والموارد
المتاحة وتؤثر سلبيا على الخدمات المقدمة للطالب.
 التدهور المستمر في مستويات الطالب القادمين من مرحلة التعليم الثانوي في اللغة العربية
واللغات األجنبية.
 جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة واإلعارات الممتدة ألعضاء
هيئة التدريس إلى جامعات خارج الوطن مما سيؤدى إلى نقص شديد في أعضاء هيئة
التدريس .هذا إلى جانب تفوق الجامعات الخاصة في تقديم برامج تسويقية جاذبة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس.
 عدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة واالحتياجات الفعلية لسوق
العمل.
 تواضع إنفاق الحكومة ورجال األعمال على التعليم الجامعي مقابل زيادات مضطردة في
أعداد الملتحقين فيه مما يؤثر على جودة الخدمية التعليمية المقدمة.
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)Internal Factor Evaluation (IFE
العوامل االستراتيجية الداخلية

Rate

Score
2.43

Weight
0.11

5

0.55

0.07

3

0.21

0.11

5

0.55

توافر وحدة لضمان الجودة بالكلية تسعى لتحقيق أهداف التخطيط اإلستراتيجي للكلية
واإلرتقاء بقدراتها التنافسية.

0.11

5

0.55

اإلقبال المتزايد على أقسام الدراسات العليا بالكلية للطالب المصريين والوافدين.

0.07

3

0.21

تمتع الكلية ببنية تحتية متميزة من حيث قاعات الدرس الطالبية والبحثية والمرافق
ووسائل االتصال بشبكة المعلومات الدولية من خالل  550نقطة اتصال موزعة بكافة
أرجاء الكلية.

0.09

4

0.36

 .1نقاط القوة
تميز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية من حيث القدرة التدريسية
والبحثية ،ووجود أساتذة أجانب ( )native speakersفي بعض األقسام العلمية و
حصول العديد منهم أعضاء على جوائز علمية محلية وإقليمية ودولية.
الكلية جاذبة للطالب حيث يقبلون على اإللتحاق بها والتحويل إليها نظرا لموقعها
المتميز بقلب العاصمة وسمعتها المتميزة منذ إنشائها محليا وإقليميا وعالميا.
وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية المالية للكلية تتمثل في وحدة رفاعة للبحوث
وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة وحدة ذات طابع خاص.

1.49

 .2نقاط الضعف
عدم توافر الكفاءات واإلختصاصات المطلوبة في بعض األقسام اإلدارية باإلضافة
إلى الحاجة إلى تدريب المتوفر حاليا لرفع كفاءتهم في اللغة األنجليزية ومهارات
االتصال باإلضافة الى النقص الشديد في أعداد اإلداريين والسكرتارية والفنيين
والعمال.
عدم كفاية مصادر تمويل البحث العلمي بالصورة التي تحقق رضا الباحثين.
نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس للطالب غير متوازنة في بعض األقسام السيما قسم
اللغة االنجليزية واأللمانية.
األجهزه المتوفرة بالمعامل الطالبية بحاجة إلى زيادة أعدادها.

الحاجة إلى تعديل لوائح ونظم وإجراءات العمل.
غياب سياسة محددة لربط الخريجين بالكلية والجامعة بعد التخرج بسوق العمل.

0.09

4

0.36

0.11

5

0.55

0.06

2

0.12

0.07
0.04

3
1

0.21
0.04

0.07

3

0.21

1
يتضح من تحليل العوامل الداخلية للكلية حصولها على أكبر من المتوسط وهذا يعني أن أداء
الكلية قريب من األداء الجيد مقارنة بالكليات األخري.

132

3.92

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

)External Factor Evaluation (EFE
العوامل االستراتيجية الخارجية

Weight

Rate

 .3الفرص

Score
2.24

0.11

5

0.55

تعدد مجاالت عمل الخريج خاصة في مجاالت التدريس والترجمة في وكاالت األنباء
والصحف الصادرة باللغات األجنبية والسياحة
المرونة الواضحة في اإلتجاه الحالي نحوتطوير األداء الجامعي وأعتماد الكليات مع
حصول الكلية على مشروعين من مشروعات الجودة وهما مشروع إنشاء نظام داخلي
للجودة ( )QAAPفي  15أكتوبر  2004ومشروع التطوير المستمر والتأهيل
لإلعتماد ( )CIQAPفي  5مارس  2008مما يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي
للمؤسسة بالنسبة إلى مثيالتها داخل مصر.
زيادة االهتمام المحلى واإلقليمي والعالمي بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر
في منظومة العملية التعليمية.

0.06

3

0.18

0.08

4

0.32

0.11

5

0.55

الزيادة في الطلب االجتماعي على التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.

0.08

4

0.32

إمكانية التوسع في التعليم عن طريق "البرامج الجديدة" الغتنام الفرص لزيادة موارد
الكلية الحالية عن طريق جذب الطالب القادرين.

0.08

4

0.32

إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.

2

 .4التهديدات
الزيادة المستمرة والمتتالية في أعداد الطالب الملتحقين بالكلية مما يزيد من الضغط
على اإلمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر سلبيا على الخدمات المقدمة للطالب.

0.11

5

0.55

التدهور المستمر في مستويات الطالب القادمين من مرحلة التعليم الثانوي في اللغة
العربية واللغات األجنبية.
جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة مما سيؤدى إلى نقص
شديد في أعضاء هيئة التدريس .هذا إلى جانب تفوق الجامعات الخاصة في تقديم
برامج تسويقية جاذبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

0.11

5

0.55

0.06

3

0.18

0.08

4

0.32

تواضع إنفاق الحكومة ورجال األعمال على التعليم الجامعي مقابل زيادات مضطردة
في أعداد الملتحقين فيه مما يؤثر على جودة الخدمية التعليمية المقدمة.
توزيع مكتب التنسيق للطالب على الكليات بناء على معيار واحد وهومجموع الطالب
دون مراعاة الرغبة واالستعداد ومدى التناسب بين احتياجات الدراسة وإمكانيات
الطالب مما أدى إلى انخفاض الدافعية لدى الطالب لالبتكار واإلبداع والتميز فضال
عن أن التوسع في أعداد المقبولين بالكلية قد يؤدي إلى ضعف مستوي الخريج.
عدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة واالحتياجات الفعلية
لسوق العمل.

0.04

2

0.08

0.08

4

0.32

4.24
1
يتضح من التحليل السابق لعوامل البيئة الخارجية للكلية حصولها على  4.24وهذا يعني أن الكلية
لديها قدرة جيدة في المنافسة مع الكليات األخري بالجامعات المصرية.
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

مصفوفة التخطيط االستراتيجي الكمي واالستراتيجيات البديلة باستخدام مصفوفة
)(TWOS
العوامل االستراتيجية الخارجية
والداخلية

نقاط القوة (2.43 )S

نقاط الضعف (1.49 )W

-1تميز أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بالكلية من حيث
القدرة التدريسية والبحثية ،ووجود
أساتذة أجانب ( native
 )speakersفي بعض األقسام
العلمية وحصول العديد منهم على
جوائز علمية محلية وإقليمية
ودولية

-1عدم توافر الكفاءات
واإلختصاصات المطلوبة في بعض
األقسام اإلدارية باإلضافة إلى
الحاجة إلى تدريب المتوفر حاليا
لرفع كفاءتهم في اللغة األنجليزية
ومهارات االتصال باإلضافة الى
النقص الشديد في أعداد اإلداريين
والسكرتارية والفنيين والعمال.

-2الكلية جاذبة للطالب حيث يقبلون
على اإللتحاق بها والتحويل إليها
نظراً لموقعها المتميز بقلب العاصمة
وسمعتها المتميزة منذ إنشائها
محليا وإقليميا وعالميا.

-2عدم كفاية مصادر تمويل البحث
العلمي بالصورة التي تحقق رضا
الباحثين.

-3وجود مصادر لتنمية الموارد
الذاتية المالية للكلية تتمثل في وحدة
رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات
اللغوية والترجمة وحدة ذات طابع
خاص
-4توافر وحدة لضمان الجودة
بالكلية تسعى لتحقيق أهداف
التخطيط اإلستراتيجي للكلية
واإلرتقاء بقدراتها التنافسية.
-5اإلقبال المتزايد على أقسام
الدراسات العليا بالكلية للطالب
المصريين والوافدين.

-3نسبة أعداد أعضاء هيئة
التدريس للطالب غير متوازنة في
بعض األقسام السيما قسم اللغة
االنجليزية واأللمانية.
-4األجهزه المتوفرة بالمعامل
الطالبية بحاجة إلى زيادة أعدادها.
-5الحاجة إلى تعديل لوائح ونظم
وإجراءات العمل.
-6غياب سياسة محددة لربط
الخريجين بالكلية والجامعة بعد
التخرج بسوق العمل.

-6تمتع الكلية ببنية تحتية متميزة
من حيث قاعات الدرس الطالبية
والبحثية والمرافق ووسائل االتصال
بشبكة المعلومات الدولية من خالل
 550نقطة اتصال موزعة بكافة
أرجاء الكلية.
الفرص (2.24 )O

استراتيجية نمو (4.67 )O+S

استراتيجية تحسين (3.73 )O+W

-1تعدد مجاالت عمل الخريج خاصة
في مجاالت التدريس والترجمة في
وكاالت األنباء والصحف الصادرة
باللغات األجنبية والسياحة

 -1االستفادة من خبرات وتميز
أعضاء هيئة التدريس في رفع
كفاءة العملية التعليمية والبحثية.

 -1خلق موارد ذاتية لالرتقاء
بالبحث العلمي

 -2خلق برامج جديدة لالستفادة من
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 -2العمل على تقليل أعداد الطالب
بمخاطبة الجامعة ووزارة التعليم

كلية األلسن
-2المرونة الواضحة في اإلتجاه
الحالي نحوتطوير األداء الجامعي
وأعتماد الكليات مع حصول الكلية
على مشروعين من مشروعات
الجودة وهما مشروع إنشاء نظام
داخلي للجودة ( )QAAPفي 15
أكتوبر  2004ومشروع التطوير
المستمر والتأهيل لإلعتماد
( )CIQAPفي  5مارس 2008
مما يؤدي إلى تحسين الوضع
التنافسي للمؤسسة بالنسبة إلى
مثيالتها داخل مصر.
-3زيادة االهتمام المحلى واإلقليمي
والعالمي بأهمية ضمان الجودة
والتحسين المستمر في منظومة
العملية التعليمية.
-4إنشاء الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد.
-5الزيادة في الطلب االجتماعي على
التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

وضع الكلية الجاذب للطالب لزيادة
موارد الكلية.

العالي بهدف تحسين الفاعلية
التعليمية.

 -3تنمية الوحدات ذات الطابع
الخاص لزيادة موارد الكلية
ومواجهة التنافسية الخارجية.

 -3تطوير األجهزة والمعامل.
 -4تحسين العملية التعليمية بمتابعة
وحدة الجودة

 -4تسويق خدمات الكلية لزيادة
جذب الطالب الوافدين.
 -5تطوير منشئات الكلية وقاعات
الدرس وتزويدها بالوسائل التعليمية
الحديثة.
 -6تطوير أداء وحدة ضمان الجودة
لمتابعة جيدة لجودة التعليم واألداء.
 -7إنشاء وحدة للخريجين لربط
الخريج بسوق العمل.
 -8تحفيز أعضاء هيئة التدريس
واإلداريين للعمل على اعتماد الكلية
من قبل الهيئة القومية لضمان
الجودة واالعتماد.

-6إمكانية التوسع في التعليم عن
طريق "البرامج الجديدة" الغتنام
الفرص لزيادة موارد الكلية الحالية
عن طريق جذب الطالب القادرين.
التهديدات (2.00 )T

استراتيجية ثبات واستقرار ()T+S
4.43

استراتيجية انكماش ()W+T
3.49

-1الزيادة المستمرة والمتتالية في
أعداد الطالب الملتحقين بالكلية مما
يزيد من الضغط على اإلمكانيات
والموارد المتاحة ويؤثر سلبيا ً على
الخدمات المقدمة للطالب.

 -1تقديم برامج تسويقية جاذبة
للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

 -1رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس
واإلداريين بواسطة برامج تدريبية
مستدامة.

-2التدهور المستمر في مستويات
الطالب القادمين من مرحلة التعليم
الثانوي في اللغة العربية واللغات
األجنبية.
-3جذب الجامعات الخاصة ألعضاء
هيئة التدريس من الجامعة مما
سيؤدى إلى نقص شديد في أعضاء
هيئة التدريس .هذا إلى جانب تفوق
الجامعات الخاصة في تقديم برامج
تسويقية جاذبة للطالب وأعضاء

 -2رفع كفاءة وحدة رفاعة لزيادة
موارد الكلية.
 -3إيجاد موارد ذاتية جديدة
للمحافظة على جودة العملية
التعليمية.
 -4النهوض بمستوى الطالب الجدد
بتنوع أنماط التعليم والتعلم.
 -5زيادة األنشطة الطالبية لتشجيع
الطالب على اإلبداع واالبتكار.
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 -2عقد بروتوكوالت تعاون مع
مؤسسات خاصة ورجال أعمال
لتمويل البحث العلمي.
 -3إعادة النظر في سياسة التنسيق
الداخلي بالكلية للتغلب على الكثافة
العالية للطالب في بعض األقسام.
 -4متابعة تفعيل اللوائح والقوانين
الخاصة بالمحاسبة والمساءلة لضبط
سير العمل اإلداري واألكاديمي.

كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

هيئة التدريس.
-4تواضع إنفاق الحكومة ورجال
األعمال على التعليم الجامعي مقابل
زيادات مضطردة في أعداد
الملتحقين فيه مما يؤثر على جودة
الخدمية التعليمية المقدمة.
-5توزيع مكتب التنسيق للطالب
على الكليات بناء على معيار واحد
وهومجموع الطالب دون مراعاة
الرغبة واالستعداد ومدى التناسب
بين احتياجات الدراسة وإمكانيات
الطالب مما أدى إلى انخفاض
الدافعية لدى الطالب لالبتكار
واإلبداع والتميز فضالً عن أن
التوسع في أعداد المقبولين بالكلية
قد يؤدي إلى ضعف مستوي
الخريج.
-6عدم التوازن بين أعداد الخريجين
من التخصصات المختلفة
واالحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وبذلك أظهرت مصفوفة التخطيط االستراتيجي الكمي واالستراتيجيات البديلة باستخدام
مصفوفة  TOWSودراسة البيئة الداخلية والخارجية أن الوزن المرجح الستراتيجية (النمو
والتوسع) ( )S+Oهو أعلى األوزان المرجحة ويساوي  ،4.67وبالتالي سوف تتبنى الكلية
هذه االستراتيجية ،بحيث تستمر الفرص تدعم مجاالت القوة لديها.
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الخطة االستراتيجية

مصادر تمويل الخطة حتى نهاية عام 2012
في إطار دعم الكليات الجامعية لتنفيذ مشروعات تطوير مستمرة والتأهيل لألعتماد ،بهدف رفع
القدرات المؤسسية والفاعلية التعليمية والبحثية والتنمية الذاتية ،وفي إطار إستراتيجية تطوير
التعليم العالي ،حيث يكون التأهل والحصول علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد من أهم المؤشرات الدالة علي حدوث التطوير واستمراريته ،اتفق مشروع
التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ( )CIQAPمع جامعة عين شمس ،وكلية األلسن ،علي
مشروع لتقديم الدعم المادي والفني لكلية األلسن حتى تستطيع تطوير قدراتها الذاتية بشكل
مستمر ،وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع .ويؤدي هذا
الدعم إيضاً إلي تمكين الكلية من تطوير البنية التحتية من معامل ووسائل تعليمية ومكتبات
وشراء األجهزة العلمية وتطوير قاعات التدريس وتطبيق معايير الجودة في تنفيذ العملية
التعليمية والبحثية وغيرها مع ضمان آليات التطوير المستمر.

اسم المشروع :التطوير المستمر والتأهيل
لالعتمادCIQAP

كود المشروعCP3-017-AIN: :

مدير المشروع :أ.د /ناهد عبد الحميد إبراهيم

المدير التنفيذي للمشروع :أ.د /إستر وليم بولص

تاريخ بدء المشروع2009/11/1 :

مدة المشروع 30 :شهر

تمويل المشروع من البرنامج:

4800000

تمويل المشروع من الجامعة:

3200000

إجمالي تمويل المشروع:

 8مليون جنيه مصري فقط ال غير
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الخطة االستراتيجية

مصادر التمويل الذاتي لضمان استمرارية الخطة

مسلسل

مصادر التمويل

وحدة رفاعة للبحوث و
تنمية المعلومات اللغوية و
الترجمة (وحدة ذات طابع
خاص)

الدخل السنوي خالل الثالث أعوام األخيرة
(ما قبل العام المالي الحالي)
اإلجراءات التي يتم
متوسط الدخل
متوسط الدخل
متوسط الدخل
اتخاذها لتنمية مصادر
السنوي خالل
السنوي خالل
السنوي قبل
التمويل وزيادة الدخل
العام المالي
العام المالي
العامين السابقين
السابق
قبل السابق
()2010/2009
()2012/2011( )2011/2010
 -1 180018.91 1158634.46تم إعداد برنامجين
704237.56
متميزين للترجمة
التحريرية والفورية
الكلية لكل من قسمي
اللغة الفرنسية واللغة
اإلنجليزية بنظام
الساعات المعتمدة
بمصروفات لتطبيقهما
بداً من العام الدراسي
 2014/2013لتنمية
موارد الكلية.
-2بروتوكوالت تعاون
مع هيئات دولية
لتطوير التعليم وتمويل
البحث العلمي مثل
الوكالة الفرنكوفونية
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جامعة عين شمس

الوضع التنافسي لكلية األلسن على المستوى المحلي
ألسن المنيا

التقييم

عناصر التنافس
والتقييم
النشأة

أنشأها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى
في سنة (1351ه1835-م)

أنشئت كلية األلسن جامعة
المنيا كأول كلية لأللسن فى
الصعيد بالقرار الجمهورى رقم
( )84بتاريخ .1997/4/14

وبمقارنة العوامل السابقة
يتضح تفوق كلية األلسن
جامعة عين شمس في جميع
المجاالت ،مما يعضد من
وضعها التنافسي ،سواء من
حيث الموقع الجغرافي أو
من حيث عدد البرامج في
مرحلة الليسانس والدراسات
العليا ،أو من حيث عدد
أعضاء هيئة التدريس ،أو
من حيث العالقات الثقافية
والتعاون الدولي

الموقع الجغرافي

تقع كلية األلسن جامعة عين شمس
بوسط العاصمة بمنطقة العباسية ،مما
يجعلها كلية جذب طالبي

تقع بمحافظة المنيا بصعيد
مصر

عدد أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة
البرامج التعليمية

520
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الدراسات العليا

العالقات الثقافية
والتعاون الدولي

الوحدات ذات الطابع
الخاص
مشروعات التطوير

ألسن عين شمس

تضم الكلية ستة أقسام وهى:
تضم  16برنامج و 13قسم
اللغة الفرنسية
اللغة اإلنجليزية
اللغة األلمانية
اللغة اإليطالية
اللغة اإلسبانية
اللغه الصينيه
برنامجان ،برنامج الدراسات
تضم تسع برامج :برنامج ماجستير
اللغوية وبرنامج الدراسات
األلسن  -دبلومة الترجمة الفورية
والتحريرية  -دبلومة الترجمة المهنية  -األدبية
دبلومة الدراسات اللغوية -دبلوم تعليم
العربية لغير الناطقين بها -برنامج
دكتوراه األلسن في اللغة -برنامج
دكتوراه األلسن في األدب – دكتوراه
األلسن في الترجمة
تعمل األلسن على دعم التعاون الثقافي ال يوجد أية اتفاقات أو
بروتوكوالت تعاون دولية.
والعلمي مع المؤسسات الثقافية
المختلفة بعقد الكثير من البروتوكوالت يوجد اتفاقية تعاون مع كلية
األلسن جامعة عين شمس
واتفاقيات التعاون بين الكلية والعديد
من الجهات األجنبية بلغت عدد ()36
اتفاقية مفعلة
ال يوجد
وحدة رفاعة للبحوث و تنمية
المعلومات اللغوية و الترجمة
ال يوجد
مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة
139
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جامعة عين شمس
ال2006 QAAP
 التطوير المستمر والتأهيللالعتماد2009 CIQAP
 تم إعداد برنامجين متميزين للترجمةالتحريرية والفورية الكلية لكل من
قسمي اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية
بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات
لتطبيقهما بداً من العام الدراسي
 2014/2013لتنمية موارد الكلية.
 بروتوكوالت تعاون مع هيئات دوليةلتطوير التعليم وتمويل البحث العلمي
مثل الوكالة الفرنكوفونية
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جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة اإلستراتيجية
تتوقف استمرارية دور الكلية في المستقبل علي استمرار اضطالعها علي القضايا االجتماعية والتنموية

للمجتمع وسوق العمل ،منطلقة من احتياجاته ،في ظل التوجهات القومية والعالمية المعاصرة ،بحيث تلبي
متطلبات التقدم والثورة العلمية التكنولوجية وبقائها كشريك أساسي في تحقيقي التنمية المجتمعية المستدامة.

لذا ،يجب أن تبقي كلية األلسن جامعة عين شمس على اتصالها الدائم والفعال بالمجتمع .وعلي الكلية تحمل
مسئولياتها والتزاماتها – بجانب العملية التعليمية – نحو استمرارية تطوير البحث العلمي ،إلي جانب قيامها
بمسئولياتها المجتمعية المتعددة من توجيه واصالح وتنوير ونقد بناء وقيادة وتدريب .ولهذا يجب عليها
تعميق هذه الوظائف وتطويرها حتى تضمن فاعلية أدوارها.

وانطالقا من هذه المسؤوليات ،فإن أية طموحات تخطيطية مستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية ستظل
رهنا بعدة عوامل وضمانات أهمها:

 -1إيمان قيادات الكلية والجامعة بهذه الخطط وتحويلها لبرامج عمل واتخاذ إجراءات فعلية لدعمها
وتنفيذها ومتابعتها.

 -2تنمية ودعم شعور جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطالب باال نتماء للكلية
كوحدة صغيرة من وحدات المجتمع تضم الجميع داخل الحرم الجامعي.

 -3تعظيم مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الكلية فك ارً ،وتمويالً ،وتنظيماً ،واستخداماً.
 -4االستخدام األمثل والمخطط للموارد المتاحة بما يؤدي إلى تحسين أداء للكلية.

 -5العمل علي تغيير "الثقافة األكاديمية" على نحو يدعم الوعي بضرورة الجودة في األداء.

 -6توسيع دائرة "التقويم االجتماعي" ألداء الكلية وتدارس البيئات المجتمعية واألكاديمية والمهنية
والشخصية المؤثرة فيها داخل الكلية وأقسامها العلمية واإلدارية.

 -7اعتماد أساليب تقويم الطالب باستخدام أساليب نوعية تظهر القدرات الحقيقية للطالب ولنتائج التعلم.

 -8تدعيم توفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة لتدريب الطالب على التعلم الذاتي ،وتفجير الطاقات
اإلبداعية لديهم.

 -9التوسع في إنشاء وحدات للتميز العلمي ذات طابع تطبيقي تلبي إحتياجات المجتمع وتساهم في حل
مشاكله الحالية والمستقبلية.

 -10وضع قواعد واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمالئمة المستجدات الجديدة لضمان جودة التعليم وتطوير
البحث العلمي عالميا واقليميا ومحليا.

 -11بلورة أسس ونظم لتقييم األداء المهني والبحثي ووضع مقاييس واضحة لتحقيق هذا التقييم.
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كلية األلسن

جامعة عين شمس

الخطة االستراتيجية

 -12إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن والءهم وجذبهم لدعم
الكلية والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة من خالل رابطة خريجي الكلية.

 -13فتح قنوات جديدة مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة في ضوء مشروعات مشتركة من
خالل اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي.

 -14تدعيم اإلمكانات والتسهيالت البحثية واعادة توزيع المتاح منها في ضوء األولويات البحثية.
 -15قبول أعداد الطالب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في ضوء طاقات وِامكانات الكلية.
 -16البحث عن صيغ جديدة ،وغير تقليدية لمصادر تمويل الكلية.
 -17تفعيل نظم اإل رشاد األكاديمي للطالب.

 -18التوسع في برامج التعليم الجامعي غير التتقليدية والمتميزة والتعليم عن بعد مع العناية بجودته.

 -19إعادة النظر في المعايير واألسس التي تحكم إنتقاء واختيار وتقويم وتدريب أعضاء هيئات
التدريس ومعاونيهم في ضوء ضوابط الجودة األكاديمية الشاملة.

 -20استقدام أفضل العلماء والمتميزين في حقول التخصص المختلفة لإلفادة منهم وتشجيع نشر
البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلمية.
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

األهداف االستراتيجية لكلية األلسن

التنمية
المستدامة لكلية
األلسن
تطوير البرامج
األكاديمية والمقررات
الدراسية في مرحلتي
الليسانس والدراسات
العليا

رفع كفاءة
العملية البحثية
وربطها بتنمية
المجتمع

األهداف
االستراتيجية
لكلية األلسن
تنمية الموارد البشرية
ورفع مهارات وقدرات
أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة
واإلداريين والفنيين

رفع كفاءة
العملية
التعليمية
تطوير نظم
وأساليب التقويم
واالمتحانات
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كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

اآلليات

 3 /1تطوير نظام العمل
اإلداري داخل
الكلية

 لقاءات مع المسؤلين لمعرفةاحتياجاتهم.
 استطالعات لسوق العمل حولمخرجات الكلية.
 زيارات ميدانية للمصانعوالشركات.
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 23700من حصة
المشروع

 4 /1دراسة احتياجات
سوق العمل
والمجتمع المحيط

 جلسات عصف ذهني. لقاءات مع اإلداريين لحل مشاكلالبيروقراطية.

 400من حصة
الكلية

 -1التنمية
المستدامة
لكلية األلسن

من -11
 إقبال قيادات خطة استراتيجيةالكلية وأعضاء 2010
محدثة.
هيئة التدريس إلى -10
على المشاركة 2012
في تحديث
الخطة
من -1
 دليل إجرائي للعمل .انخفاض عدد2010
 نظام داخلي مرن .الشكاوى. ارتفاع مستوى إلى -12011
الرضا
الوظيفي.
 إقبال مؤسسات من -11 خطة لخدمة2010
سوق العمل
المجتمع وتنمية
إلى -8
على تعيين
البيئة.
2011
خريجي
األلسن

 29.523من
حصة الكلية
 14.512من
حصة المشروع

 2 /1تحديث الخطة
االستراتيجية

 برامج تدريبية وندوات للتخطيطاالستراتيجيي.
 االستعانة بمراجع خارجي. اجتماعات دورية لتحديث الخطةاالستراتيجية.

 الئحة معتمدةمحدثة ومطورة.

 إقبال عدد كبير من -112010
من الطالب
إلى -11
على البرامج
2012
الجديدة
المحليين
والوافدين

 1200من حصة
الكلية

 اجتماعات ولقاءات لتطوير 1 /1تطوير الئحة الكلية الالئحة.
للدراسات العليا
 مجالس ولجان علمية مختصة. ورش عمل.بنظام الساعات
المعتمدة

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/كرمة
محمد
سامي

تم اعتماد
الالئحة من
لجنة القطاع
وسيتم تطبيقها
في العام
الجامعي
.2014/2013
 -تم تنفيذه

أ.د/علوية
سليمان
الحكيم

 -جاري تنفيذه

أمين الكلية

أ.د/إيمان
حسن
محمد
عليوة

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية

 5 /1تجهيز قاعتين
للتدريب وإنشاء
مكتبة خاصة
بوحدة رفاعة

 التقويم الذاتي. استطالعات رأي الطالب بشكلدوري وقياس رضاهم عن
البرامج التعليمية وجودة التدريس
ومصادر التعلم والخدمات
المختلفة التي تقدم لهم وانعكاس
ذلك على خطط وإجراءات
التطوير والتحسين.
 استطالعات لسوق العمل حولمخرجات الكلية.
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من -1
2011
إلى -12
2014

 63.400من حصة الكلية 425
من حصة المشروع

 6 /1تحسين وتعزيز
الفاعلية التعليمية

 -مقايسات وممارسات.

 إقبال قاعتان مجهزتانالمتدربين
للتدريب في
سواء من
المجاالت التي
داخل الكلية
توفرها الوحدة.
 مكتبة تعليمية حديثة أومن خارجهاعلى التسجيل
خاصة بوحدة
في دورات
رفاعة تحتوي على
وحدة رفاعة.
مواد تدريبية:
 ارتفاع معدل(كتب+اختبارات
تحديد مستوى+برامج العائد.
 تنمية المواردكمبيوتر.)...
المادية الذاتية
للكلية.
 إقبال مؤسسات خطة لتحسينسوق العمل
وتعزيز الفاعلية
على تعيين
التعليمية.
خريجي
األلسن

من -11
2010
إلى -5
2010

 49000من حصة الكلية  47.753من حصة
المشروع

األهداف

األنشطة

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/إيمان
حسن
محمد
عليوة

 تم تنفيذه -تم تنفيذه

إدارة الكلية  -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

اآلليات

األنشطة
-

 7 /1إنشاء وحدة تسويق
الخدمات الجامعية

-

-

-

 توافر نظام لجذبالطالب الوافدين
يستخدم فيه
استراتيجية تسويقية
فاعلة.

 زيادة أعدادالطالب
الوافدين

من -10
--2011
إلى
2014

وكيل الكلية  -جاري تنفيذه

لشؤون
البيئة

سيتم التميل من ميزانية الكلية

-

الدعاية لكلية األلسن ككلية مستقبلة للطالب الوافدين
من خالل الموقع الرسمى للكلية.
اإلعالن عن برامج الكلية على الموقع اإللكتروني
لتوضيح أهدافها وأنشطتها وكذلك الرد على
استفسارات الطالب.
االتصال بمكاتب التمثيل الثقافي المصرية في جميع
أنحاء العالم لتفعيل وتنشيط التعاون العلمي والتبادل
الطالبي.
دعم سبل التعاون واالتصال الثقافي والعلمي بين الكلية
والمؤسسات األكاديمية والثقافية المختلفة في البالد
العربية واألجنبية على مستوى العالم.
االتصال بالهيئات الدولية لتحقيق المشاركة مع
الجامعات الدولية المتميزة وتفعيل االتفاقيات والتبادل
الطالبي مع هذه الجامعات.
دعوة المسئولين المعنيين بالتبادل الطالبى والتمثيل
الثقافي بالسفارات العربية واألجنبية بمصر لزيارة
الكلية وتنظيم محاضرات دعائية وجوالت ميدانية
داخل وخارج الكلية للتعرف على أهم عناصر الجذب
الطالبي.
إعداد خطة ترويجية تستهدف الدول العربية واألجنبية
وعقد بعض المؤتمرات الترويجية في هذه البالد.
تقديم مختلف الخدمات للطالب الوافدين وتسهيل
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتسجيلهم وقيدهم بالكلية.
تسويق البرامج األكاديمية المميزة والمتنوعة التي
تقدمها الكلية سواء باللغة العربية أواللغات األخرى.
نشر ثقافة أهمية الطالب الوافدين ورعايتهم داخل
الكلية ولدى أوساط أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
والطالب الوافدين المسجلين بالفعل.
توفير الرعاية الكاملة للطالب الوافدين والمساعدة في
حل المشكالت الدراسية واإلقامة وغيرها.
االتصال بكافة اإلدارات المعنية داخل الجامعة لتسهيل
وتوجيه إجراءات تلقي أوراق الطالب الوافدين
وسرعة مراجعتها وإصدار قرارات القبول وشهادات
التخرج.
تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم
بالكلية وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الجنسيات.
تقديم اإلرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة (عالجية
– ثقافية – ترفيهية) المتاحة للطالب داخل الكلية.

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة
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المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 13600من
حصة المشروع
 19800من
حصة الكلية

 مساهمةالخريجين في
تطوير برامج
الكلية
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من -11
2010إلى
-10
2014

 5400من حصة الكلية

 2 /2تفعيل دور رابطة
خريجي كلية
األلسن

 لجان علمية مختصة لمراجعةتوصيف مقررات الفصل
الدراسي األول والثاني طبقا
للمعايير األكاديمية القياسية
القومية  NARSلقطاع األلسن.
 لجان لتحليل نتائج تقاريرالمقررات لألقسام المختلفة بالكلية
ووضع خطة لتطوير المقررات
بناء على نتائج تقارير المقررات.
 االستعانة بمراجعين خارجيين فيالتخصص لمراجعة هيكل
ومحتويات المقررات الدراسية
طبقا للمعايير األكاديمية القياسية
القومية  NARSلقطاع األلسن.
 ورش عمل لتدريب رؤساءاألقسام العلمية ونخبة من أعضاء
هيئة التدريس على توصيف
البرامج طبقا للمعايير األكاديمية
القياسية القومية  NARSلقطاع
األلسن.
 برامج متابعة لقاءات وندوات.الخريجين.
 برامج لتفعيل أنشطة الخريجين. ملتقى للتوظيف. دراسات واستبيانات. موقع إلكتروني للكلية لإلعالنعن األنشطة وفرص توظيف
الخريجين.

أ.د/منى
فتوح
مصطفى
الجمل

 -تم تنفيذه

 2400من حصة
المشروع

 -2تطوير
البرامج
األكاديمية
والمقررات
الدراسية في
مرحلتي
الليسانس
والدراسات
العليا

 برامج أكاديميةومقررات دراسية
محدثة ومعتمدة.

 استجابةأعضاء هيئة
التدريس
لتطوير
البرامج.
 تطويرالمقررات

من -11
2010
إلى -11
2012

 97103من حصة المشروع
 53150من حصة الكلية

 1 /2مراجعة توصيف
البرامج
والمقررات

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/سهيمة
سليم صالح
ووكيل
الكلية
لشؤون
البيئة

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

اآلليات

 2 /3تحويل  %25من
مقررات التعليم
التقليدي إلى
مقررات
إلكترونية

 تفعيل نظام التعليم اإللكتروني. اللجان العلمية المتخصصة. -اجتماعات وورش عمل.

 خطة معلنة وموثقةلتعظيم االستفادة من
أساليب التعلم الذاتي
ضمن عناصر
العملية التعليمية في
البرامج المتاحة.
 مقررات إلكترونية. معامل كمبيوترمطورة.
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من -6
2011
إلى
2014

 29.228من حصة المشروع

 -3رفع كفاءة
العملية
التعليمية

 نظام متكامل للتعلماإللكتروني.
 خطة معلنة وموثقةلتعظيم االستفادة من
أساليب التعلم الذاتي
ضمن عناصر
العملية التعليمية في
البرامج المتاحة.

 إقبال الطالبعلى استخدام
وسائط التعلم
الذاتي.
 إقبال الطالبعلى الدورات
المنعقدة في
معامل اللغات
والحاسب
اآللي.
 إقبال الطالبعلى استخدام
وسائط التعلم
الذاتي
 إقبال الطالبعلى الدورات
المنعقدة في
معامل اللغات
والحاسب
اآللي

من -2
2011
إلى
2014

 24300من حصة المشروع
 400من حصة الكلية

 معامل كمبيوتر مطورة. 1 /3إدخال التعليم
 مقررات إلكترونية.اإللكتروني بجوار  -تدريب أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم على الجمع بين
التعليم التقليدي
أساليب التعلم اإللكتروني والتعليم
التقليدي.

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

د.خالد
البلتاجي

 -تم تنفيذه

د.خالد
البلتاجي

 -تم تنفيذه

 -تم تنفيذه

 تم تنفيذه -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 -دراسات واستبيانات.

 برامج لدعم الطالب  -انخفاض نسبالرسوب
المتميزين والطالب
وتعثر الطالب
ذوي االحتياجات
الخاصة.

من -2
2011
إلى -5
2012
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 24.633من حصة
المشروع

 4 /3إعداد برامج لدعم
الطالب المتميزين
والطالب ذوي
االحتياجات
الخاصة

 -لجان لإلرشاد الطالبي.

 نظام معتمد لإلرشاد  -انخفاض نسبالرسوب
الطالبي.
وتعثر الطالب
 برامج للدعماألكاديمي وغير
األكاديمي للطالب
المتميزين والطالب
ذوي االحتياجات
الخاصة.

من -11
2010
إلى -9
2012

 24.733من حصة المشروع

 3 /3تعزيز الدعم
األكاديمي وغير
األكاديمي للطالب
باإلضافة إلى
التوسع في
األنشطة والرعاية
الطالبية

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/سهيمة
سليم صالح

 -تم تنفيذه

أ.د/سهيمة
سليم صالح

 -تم تنفيذه

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 مقايسات وممارسات وعطاءاتومناقصات.
 إجراءات الشراء. -تجهيز شبكة اإلنترنت
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991781.64
من حصة
المشروع
 84497.6من
حصة الكلية

 6 /3تجهيز  7معامل
حاسب إلى (3
للتعلم الذاتي و4
للتعلم اإللكتروني)

 مقايسات وممارسات وعطاءاتومناقصات.
 إجراءات شراء األجهزةوالمستلزمات لتطوير البنية
التحتية.
 دراسة معايير المساحاتوالتجهيزات ()Norms

من -11
 تطوير البنية التحتية  -انخفاضالمشاكل وحجم 2010
للكلية واستخدام
إلى -11
األعطال.
التكنولوجيا الحديثة
 انخفاض عدد 2014في العملية
الشكاوى
التعليمية.
الخاص بعدم
 قاعات تدريسكفاية األماكن.
ومكاتب مطورة.
 رضاءالعاملين
بالمؤسسة.
 ارتفاع مستوىالرضا
الطالبي.
 ارتفاع مستوىالرضا لدى
أعضاء هيئة
التدريس.
 تحسن الفاعلية من -11  7معامل حاسب2010إلى
التعليمية.
إلى مجهزة (3
-12
للتعلم الذاتي و4
2012
للتعلم اإللكتروني).

 225237.15من حصة الكلية 1087432.4من حصة
المشروع

 5 /3تطوير البنية
التحتية للكلية
وتطوير قاعات
الدرس والمكاتب

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/أميمة
عبدالرحمن
محمد

 -جاري تنفيذه

 -جاري تنفيذه

د.خالد
البلتاجي

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 مقايسات وممارسات وعطاءاتومناقصات.
 إجراءات الشراء. دورات تدريبية في فهرسةالمكتبة

 تحسن الفاعليةالتعليمية.

من -12
2010إلى
-12
2013
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 125للدورات من حصة الكلية  53230من
حصة المشروع للتطوير

 8 /3تطوير المكتبة
العامة للكلية
وتجهيزها
بالوسائط السمعية
والبصرية
والبرامج
اإللكترونية
لمساعدة طالب
مرحلتي الليسانس
والدراسات العليا
على التعلم الذاتي

 مقايسات وممارسات وعطاءاتومناقصات.
 -إجراءات الشراء.

  3معامل لغات(يتضمن المعمل
 30كابينة طالب
وجهاز ماستر
األستاذ) مالئمة
للعملية التعليمية
ومناسبة من حيث
التهوية واإلضاءة
ووسائل األمن
والسالمة.
 مكتبة متطورةومميكنة متضمنة
جهاز خادم
()Server
وعشرين جهاز
كمبيوتر و50
كرسي و2ماكينة
تصوير و 1طابعة.

 تحسن الفاعليةالتعليمية.

من -11
2010
إلى -12
2012

 343986.95من حصة
المشروع

 7 /3تجهيز  3معامل
لغات

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/أميمة
عبدالرحمن
محمد

 -تم تنفيذه

أ.د/جان
إبراهيم
بدوي

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 2 /4إنشاء بنك أسئلة
واختبارات
إلكترونية لبعض
األقسام
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من -12
2010
إلى
2014

من -12
2010
إلى
2014

سيتم التمويل من
ميزانية الكلية

 -4تطوير نظم
وأساليب
التقويم
واالمتحانات

 برنامج ربع سنوي لجان مختصة.للتنمية البشرية
 استبيانات واسقصاءات.بالكلية.
 تقرير ذاتي محدثسنويا حول أداء
برامج التنمية
البشرية ومردودها
على المستفدين منها
ونظم تقويم الفئات
المستهدفة وخطة
التطوير المستمر.
 استجابة دورات تدريبية في أساليب التقويم  -سياسية معتمدةأعضاء هيئة
وموثقة ومعلنة
واالمتحانات الحديثة " المركز
التدريس
خاصة بنظم
القومي لتنمية قدرات أعضاء
ألساليب
االمتحانات
هيئة التدريس"
التقويم
التحريرية والشفهية
 استبيانات لقياس رضا الطالبواالمتحانات
وأساليب التقييم.
عن أساليب التقويم.
الحديثة.
 استبيانات التغذية الراجعة. استجابة نماذج امتحانات لجان مختصة.أعضاء هيئة
 نظم تقويم اختبارات إلكترونية في تتبع أساليب التقويمالتدريس
الحديثة.
التخصصات المختلفة.
ألساليب
 معايير تقييمالتقويم
واضحة ومعلنة.
واالمتحانات
الحديثة.

 140013.5من حصة
المشروع 11851.5
من حصة الكلية

 1 /4قياس فعالية
تطوير أساليب
التقييم

 ارتفاع مستوى من -12ألداء اإلداري2010 .
 ارتفاع مستوى إلى -32012
الرضا
الوظيفي.

 7500من حصة الكلية

 9 /3إعادة هيكلة
العمالة اإلدارية
وفقا للتخصصات
العلمية المختلفة

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

وأ.د/منى
فؤاد حسن
محمد

 تم تنفيذه -تم تنفيذه

د /عال عادل

ملحوظة :تم
االنتهاء من تقرير
2010/2009
وجار االنتهاء من
تقرير
2011/2010

وأ.د/أمال
كمال
عبدالعزيز

 -تم تنفيذه

وأ.د/أمال
كمال
عبدالعزيز

 تم تنفيذه تم تنفيذه جاري تنفيذبنك األسئلة

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

 ورشة عمل لمديري اإلداراتللوقوف على معوقات األداء.
 لجان لنشر أخالقيات البحث العلميوالملكية الفكرية.
 دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريسوالهيئة المعاونة واإلداريين في
تنظيم المؤتمرات.

 64525من حصة المشروع 28300من
حصة الكلية

 1 /5إعداد خطة
تدريبية متكاملة
لتنمية وصقل
مهارات العاملين

 دراسة تحليل االحتياجات دورات تدريبية للفئات المستهدفة. استبيانات لقياس مردود تدريبالقيادات.
 استبيانات لقياس مردود تدريبأعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة.
 استبيانات لقياس مردود تدريباإلداريين والعاملين.

 خطة تدريبيةمتكاملة لتنمية
وصقل مهارات
العاملين.
 أعضاء هيئةتدريس وهيئة
معاونة وإداريين
مدربين ومكتسبي
مهارات جديدة تتفق
ومتطلبات سوق
العمل وتطورات
المجتمع.

 ارتفاع مستوى من -112010
الرضا
إلى
الوظيفي
2012

 300من
حصة
المشروع

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

األنشطة

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

 400من
حصة
المشروع
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المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

د /هدى
د/عال
عادل
محمد
عبدالجواد

 تم تنفيذه تم تنفيذهملحوظة :تم تنفيذ
البرنامج التدريبي
كامال طبقا لما ورد
بمصفوفة الخطة

-

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

اآلليات

المخرجات /العوائد

 1200من حصة المشروع
 400من حصة الكلية

 دورات ألعضاء هيئة التدريسوالهيئة المعاونة والطلبة في:
* ثقافة الملكية الفكرية وأخالقيات
المهنة والبحث العلمي بين الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة.
* أخالقيات البحث العلمي.
 * تدريس أخالقيات طرق البحثواألمانة العلمية.
 دورة "التدريس باستخدامالتكنولوجيا الحديثة ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة.

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

400
من
حصة
المشرو
ع
400
من
حصة
الكلية

 دورة " أدوات الترجمة بمساعدةالحاسوب".

10562
1300
من حصة من حصة
المشروع
الكلية

 دورة اإلسعافات األولية والدفاعالمدني".
 -قاعدة بيانات للتنمية البشرية

 دورة تدريبية عن " الطرق الحديثةفي تدريس"

800
من
حصة
الكلية

 ورشة عمل عن " قواعد التعاملالمالي"

300
من
حصة
الكلية
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المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 1 /6تفعيل اتفاقيات
وبروتوكوالت
التعاون المبرمة
سابقا

 برامج جاهزة. االستعانة بمحلل نظم. االستعانة بمصمم نظم. االستعانة بمبرمج. ورش عمل للهيئة المعاونةوالموظفين للتعريف بكيفية إدخال
البيانات للقاعدة اإللكترونية.

 قاعدة بياناتمحدثة.

 ندوات ولقاءات مع ممثليالمؤسسات الثقافية للتوصل إلى
تصور محدد بآليات التعاون.

 تبادل أعضاء هيئةالتدريس وتطوير
الخطط البحثية.

 بروتوكوالت تعاون  -إقبال الطالبعلى التسجيل
علمية مشتركة مع
جامعات ومؤسسات في البرامج
الجديدة
أجنبية لتمويل
للتعاون
البحث العلمي.
المشترك

155

من
2010
إلى
2014

أ.د/إيمان
حسن
محمد
عليوة
أ.د/جان
إبراهيم
بدوي

 -تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

سيتم التمويل من
ميزانية الكلية

 -6رفع كفاءة
العملية البحثية
 مراسالت.وربطها بتنمية  2 /6فتح قنوات تعامل  -لقاءات واجتماعات.
وتوطيد سبل
 مطويات.المجتمع
التعاون مع
الجامعات األجنبية
المناظرة

 62698.5من حصة الكلية
 54183من حصة المشروع

 3 /5إنشاء نظام
معلوماتي متكامل
لمجتمع الكلية

 -دورات لمحوأمية العاملين باكلية.

 عمالة تجيد القراءةوالكتابة.

 ارتفاع مستوى من -122010
الرضا
الوظيفي بنسبة إلى
2012
من -12
 سرعة إنجاز2010
العمل.
 انخفاض طول إلى2014
الدورة
المستندية.
 إتاحة كافةالمعلومات
الخاصة
بالمؤسسة.
من
 زيادة التبادل2010
الثقافي.
إلى
2014

34525
من حصة
الكلية

 2 /5محو أمية العمال
األميين بالكلية

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

 -تم تنفيذه

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 4 /6دعم نشاط البحث
العلمي بما يخدم
القضايا المحلية
والدولية

اآلليات

 مؤتمرات وندوات محلية ودولية. مراسالت ومخاطبات للجهاتالمحلية والدولية.
 -مطويات للمؤتمر.

 قاعدة بيانات  -زيادة درجةاالرتباط
لألبحاث
بالمجتمع.
على نظام
 زيادةال MIS
المشاركات.
 اتفاقيات بين الكلية زيادة عددوبين المؤسسات
األبحاث.
الثقافية للتعرف
 زيادة نسبةعلى المجاالت
المشاركة في
البحثية التي
المؤتمر
يحتاجها المجتمع
الدولي.
(لغة– أدب–
 إقبال الجهاتترجمة).
الدولية
 عقد مؤتمر دوليوالمحلية
ناجح محوره
واإلقليمية على
(االتجاهات الحديثة
االشتراك في
في األدب واللغة
المؤتمر
والترجمة).
الدولي
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من -1
2010
إلى
2014

 تم تنفيذهأ.د/داليا
محمد السيد  -جار تنفيذه

الطوخي

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 46257من حصة الكلية

 لجان علمية متخصصة. -اجتماعات وورش عمل.

 مذكرة تعاونمفعلة.
 الئحة جديدة لبرامجمشتركة.

 زيادة التعاونالثقافي.

من
2010
إلى
2014

سيتم التمويل من ميزانية
الكلية

 3 /6مراجعة المحتوى
العلمي وتوصيف
المقررات لطرفي
مذكرة التعاون
إلصدار الئحة
ببرامج مشتركة

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

 تم تنفيذه -تم تنفيذه

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األهداف

األنشطة

 استضافة لمنتدى البحث العلمياألول
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 إقبال الباحثينعلى النشر في
المجلة.

من
2010
إلى
2011

 5400من حصة الكلية

 حصر الرسائل. 7 /6إصدار مجلة لنشر  -ورش عمل.
ملخصات وافية
باللغة العربية
للرسائل العلمية
التي نوقشت
بالكلية

 دورية علميةأكاديمية للدراسات
البينية محكمة.
 ورشة عمل عنتطوير البحث قي
العلوم اإلنسانية "
رؤية معلوماتية.
 ورشة عمل عناللسانيات
والمعجميات
الحاسوبية لدعم
الدراسات اللغوية
الخاصة بالترجمة
 مجلة لنشرملخصات وافية
باللغة العربية
للرسائل العلمية
التي نوقشت
بالكلية.

 انتظام صدورالدورية.
 إقبال الباحثينعلى النشر في
الدورية.
 زيادة مشاركةالباحثين
الدوليين في
الدورية.

من -12
2010إلى
2012

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

 2300من حصة الكلية

 6 /6إعداد وتشجيع
بحوث الدراسات
البينية في
المجاالت العلمية
المختلفة لوضع
سياسة لتطوير
البحوث وإصدار
دورية الدراسات
البينية

 مخاطبة األقسام العلمية بالكليةوالتنسيق بين الباحثين المتميزين
للمشاركة في تنفيذ خطة العمل
البحثية.
 لقاءات واجتماعات لتحديثالخطة البحثية.
 ورش عمل. لجان علمية مختصة في مجاالتالدراسات البينية في جميع
التخصصات.
 مجالس علمية. -ورش عمل.

 خطة بحثية مطورة - .تعاون أعضاء من -12هيئة التدريس 2010
لتحديث الخطة إلى -9
2012
البحثية.

 10625من حصة
المشروع

 5 /6تطوير الخطة
البحثية لخدمة
المجتمع

اآلليات

المخرجات /العوائد

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

الخطة االستراتيجية

جامعة عين شمس

الخطة التنفيذية
األنشطة

األهداف

اآلليات

 9 /6إصدار خاص من
مجلة فيلولوجي
لنشر أبحاث
مرحلة ما قبل
الدكتوراه وشروط
المشاركة

 ورش عمل ودورات لتدريبأعضاء هيئة التدريس على النشر
اإللكتروني.
 -إعداد موقع للنشر اإللكتروني.

 النسخة اإللكترونيةلدوريات الكلية
العلمية المحكمة.

 إقبال من داخل من2010
الكلية
وخارجها على إلى
2012
النشر
اإللكتروني.

 10 /6إدارة إلكترونية
لمجلة الكلية

 استضافة موقع الكلية الخاص بالنشراإللكتروني من الجامعة إلي الكلية

 تدشين دورية للنشر اإللكترونيلتشجيع نشر األبحاث

 3900من حصة
الكلية

 مخاطبة األقسام العلمية. -ورش عمل.

 إصدار خاص منمجلة فيلولوجي
لنشر أبحاث مرحلة
ما قبل الدكتوراه.

 إقبال الهيئةالمعاونة على
النشر في
المجلة.

من
2010
إلى
2011

 4600من حصة الكلية
 9018.75من حصة
المشروع

 كتاب دوري لنشرترجمات أعضاء
هيئة التدريس.

 إقبال أعضاءهيئة التدريس
على النشر في
الكتاب.

من
-2011
2012إلى

 لجان لوضع خطة لمشروع 8 /6إعداد كتاب دوري الترجمة بالكلية والتعريف
لنشر ترجمات
بالمشروع ودعوة المترجمين
باألقسام العلمية للمشاركة
أعضاء هيئة
بترجماتهم.
التدريس

المخرجات /العوائد

 24500من حصة
المشروع  1000من
حصة الكلية

مؤشرات
النجاح

فترة
التنفيذ

إجمالي التكلفة

ملحوظة:
تم االنتهاء من تنفيذ  28مخرجا من إجمالي  33بنسبة  ، %84وجار تنفيذ باقي المخرجات حيث أن موعد انتهاء الخطة 2014
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المسؤول
عن
التنفيذ

ما تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

أ.د/داليا
محمد السيد
الطوخي

 -تم تنفيذه

كلية األلسن

جامعة عين شمس
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الخطة االستراتيجية

