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  مركز ضمان الجودة

  

بإتبــاع قواعــد بــرامج  االھتمــامإيمانا بأھمیة الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة وفــي إطــار 

توكید جودة العملیة التعلیمیة، قامت جامعة فــاروس باإلســكندرية منــذ بــدء الدراســة بھــا 

باإلضــافة  بإنشاء مركز للجــودة علــى مســتوى الجامعــة 2007/  2006في العام الجامعي 

بلــور . ھذا وقد يقوم المركز باألشراف علیھاإلى وحدة لضمان الجودة بكل كلیة من كلیاتھا 

مــدي اإلحســاس بحاجــة جامعــة فــاروس إلــي تطــوير األداء فــي دور مركــز ضــمان الجــودة 

 بما يجعل جامعة فاروسمجاالت التعلیم والتعلم والبحوث واالستشارات والتدريب لتحقیق أھداف التنمیة المتواصلة 

التعلیمیــة التــي تقــدمھا،  في مجال التعلیم، وجعلھــا متمیــزة بمســتوي جــودة البــرامج الرائدةواحده من الجامعات 

ً جعلھا متمیزة بمستوي خريجیھا لتتواكب ومتطلبات سوق العمل المحلى    .والدوليوأيضا

  

  الرؤية:

التطــوير إرساء نظم متكاملة لضمان جودة أنشطة الجامعة التعلیمیة والبحثیة والمشاركة المجتمعیة وتعزيز قدراتھا علــى 

ً وإقلیمیاالمستمر بحیث تصبح جامعة فاروس    .وعالمیاً  باإلسكندرية واحدة من أھم مؤسسات التعلیم العالي محلیا

  

  الرسالة:

ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسین كفاءة األداء بالعملیة التعلیمیة والبحثیة لكلیات جامعــة فــاروس بالنســبة 

  اركة المجتمعیة.ألنظمتھا وبرامجھا وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجیھا وتعزيز دور المش

  

  :األھداف

 رفع مستوي ثقة المجتمع في نتائج وجودة مخرجات كلیات جامعة فاروس. 

 المحلي واإلقلیمي والدولي في مخرجات العملیة التعلیمیة وكفاءة وتوكیــد جــودة  ىالمستو ىتأكید الثقة عل

 التعلیم وتطويره المستمر.

  يتماشي مع متطلبات العملیــة التعلیمیــة والبحثیــة لكلیــات مساندة ودعم عملیة ضمان الجودة واالعتماد بما

 الجامعة.

 .تیسیر تطبیق المعايیر المرجعیة القومیة للبرامج األكاديمیة بكلیات الجامعة 

 .تعزيز بناء القدرات في مجال ضمان الجودة 

 والتدريب في مجال ضمان الجودة. التوعیة 

 ئات تعلیمیة وبحثیة ومجتمعیة.والدولي مع ھی اإلقلیميین يالمستو ىالتعاون عل 

  واالعتماد.الدعم الفني للكلیات بما يضمن استیفاء معايیر الھیئة القومیة لضمان الجودة 
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  مركز تطوير التعلیم

  

ً لتطــوير التعلــیم  باإلســكندريةأنشأت جامعة فــاروس  ً لقــرار  2012مــارس  فــيمركــزا وفقــا

وھو مركز أكــاديمي يخــتص  29/2/2012الصادر بتاريخ  2012) لعام 10رئیس الجامعة رقم (

واألكــاديمي ألعضــاء ھیئــة  الفنــيبالشئون التعلیمیــة، مھمتــه األساســیة تقــديم الــدعم 

أرقــى  إلــى التدريس والھیئة المعاونــة بھــدف تطــوير أداء العملیــة التعلیمیــة والوصــول بھــا

ً للمعايیر العالمیة.   مستوى طبقا

 فــيالمســتمر بالجامعــة وتعزيــز مشــاركة الطــالب  المھنــيلمركز تطوير التعلــیم ھــو التطــوير  األساسيإن الھدف 

  العملیة التعلیمیة وخلق بیئة تعلیمیة تفاعلیة لضمان التحسین المستمر ألداء الطالب.

  

  الرؤية:

ً للتمیز في تطبیق يطمح مركز تطوير التعلیم أن يكون مر   التعلیمیة وللتطوير المھني المستمر. االبتكاراتكزا

  

  الرسالة:

 فــيعلــي التحســین المســتمر لجــودة العملیــة التعلیمیــة  باإلســكندريةيعمل مركز تطوير التعلیم بجامعــة فــاروس 

  .المعترف بھا دولیاً  االعتمادالكلیات علي نحو يتفق مع معايیر 

  

  :األھداف

 إيجابیة داخل المؤسسة، والتي يمكن أن تزدھر بھا طرق التعلیم والتعلم. خلق بیئة تعلم 

 تھم اومؤسســ الدارســین احتیاجاتمع  يتالءموتشجیع المعلمین على تطوير العملیة التدريسیة بما  مساعدة

 واألولويات المحلیة والقومیة.

 ثقة فــي أدوار إيجابیــة وفعالــة فــي  تلبیة االحتیاجات الجديدة للمدرسین والمدربین والمعلمین إلشراكھم بكل

 مجال التعلیم.

 .المساعدة في تصمیم وتنفیذ المناھج الدراسیة وبرامج التدريب 

  التعلیمیة بالكلیة. اإلستراتیجیةتقییم مدى رضا الطالب عن العملیة التعلیمیة، ووفقا لذلك يتم تجديد الخطة 

  ألعضاء ھیئة التدريس والمھارات المتصلة ببیئة تعلیمیة تصمیم األنشطة التعلیمیة التي تعزز المعرفة المھنیة

 .للطالب الذاتيتعزز التعلیم  التيعالیة الجودة و

  التنسیق بین أنشطة مركز تطوير التعلیم وأنشطة المراكز األخرى والوحدات واإلدارات من أجل تحســین جــودة

  العملیة التعلیمیة.

  والمناسب لتطوير أسالیب التقويم وتقییم الطالبتزويد أعضاء ھیئة التدريس بالتدريب المالئم. 

 .تطبیق ونشر نتائج البحوث العلمیة لمصلحة العملیة التعلیمیة 
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  مركز تعلیم اللغة اإلنجلیزية

  

مســتوي اللغــة اإلنجلیزيــة للطــالب  كخطــوة لرفــع ٢٠١٠افتتحت جامعة فــاروس مركــز اللغــة االنجلیزيــة فــي صــیف 

  الجامعیین.

لمســاعدة  اللغة االنجلیزية في جامعة فاروس بتقديم دورات اللغة االنجلیزية لعشــر كلیــات فــي محاولــةيقوم مركز 

  الطلبة علي التعامل مع المواد األكاديمیة المعاصرة التي يدرسونھا في مختلف التخصصات.

تخدم المجاالت الســیاحیة يقدم مركز اللغة دورات اللغة االنجلیزية ألغراض عدة منھا: أغراض أكاديمیة ومنھا أھداف 

  والقانونیة والتجارية.

  يقدم مركز اللغة االنجلیزية دورات اللغة االنجلیزية العامة. وذلك لتأھیل الطالب لمواجھة تحديات الحیاة العملیة.

يتســنى لطــالب الجامعــة تحســین  ىمھمة مركز اللغــة ھــي تــدريس اللغــة االنجلیزيــة علــي أعلــي مســتوي، حتــ

  غة االنجلیزية.مھاراتھم في الل

فــي تحقیــق كــل طالــب ألھدافــه الشخصــیة واألكاديمیــة وتبنــى  تعمل ھیئــة التــدريس بــالمركز علــى المســاھمة

  المھارات المھنیة، وبناًء على ذلك تقدم ھیئة التدريس خدمة تعلیم عالیة الجودة.

  

  الرسالة:

يتطلع مركز اللغــة اإلنجلیزيــة إلــى تحقیــق يھدف مركز اللغة إلى تقديم مستوى تعلیمي رفیع بمعاير عالیة الجودة و

  العديد من األھداف للطالب:

 .توفیر مناھج تربوية مناسبة تؤدى إلى النجاح واالستبقاء الجید للمعلومات  

 .تعزيز مھارات القراءة بإتباع أحدث األسالیب لتنمیة مھارات القراءة  

 مر.تعزيز مھارات الكتابة عن طريق ممارسة فنون الكتابة بشكل مست  

 الطالب بتراكیب اللغة االنجلیزية. تزويد معرفة  

 .ممارسة استخدام اللغة االنجلیزية في الحیاة العامة الیومیة ومناخ العمل 

  

  برامج ودورات عدة منھا: االنجلیزية يقدم مركز اللغة

  E1,E2,E3,E4,E5  مراحل ٥دورات اللغة االنجلیزية للطالب: تتكون من  -1

  .لألغراض الخاصة للسیاحة و الدراسات القانونیةاللغة االنجلیزية  دورات -2

  .IBT TOEFL, IELTS, TOEIC,GMAT, GREدورات التحضیر لالختبارات : -3

  دورات اللغة االنجلیزية العامة. -4
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  مركز تعلیم اللغة العربیة
  

 فيخطوة على الطريق  لیأتيصدر قرار جامعة فاروس بإنشاء مركز اللغة العربیة  2013/  2012مع إطاللة فصل الربیع 

، وبناء على دورھا الجامعيإطار حرص الجامعة على التطوير وفى ظل سعیھا الدءوب نحو مواكبة متطلبات المجتمع 

 .اللغويالحفاظ على اللغة العربیة وضمان سالمة استعمالھا وسیلة للتواصل مع استمرار صحة األداء  في المجتمعي

جامعة فاروس، حیث يمنح شھادات صادرة من  ھيمتخصص وتابع لھیئة أكاديمیة  أكاديميويتمیز المركز بأنه مركز 

 بإتباعإدارة الجامعة، ويھدف المركز إلى خدمة كل أنشطة اللغة العربیة داخل الجامعة وخارجھا، كما تتمیز الدراسة به 

  المھارات اللغوية من خالل إمكانات الجامعة. يتنم التيأحدث الطرق التعلیمیة 

  

  الرؤية:

ينشد مركز اللغة العربیة بجامعة فاروس أن يصبح صرًحا تعلیمیًا لتعلیم اللغة العربیة وثقافتھا للدارسین من داخل مصر 

ال في الحفاظ على اللغة العربیة ومكانتھا في قلوب مستخدمیھا من أبنائھا  وخارجھا؛ فیتسنى له اإلسھام بدور فعَّ

  ومن غیر الناطقین بھا.

  

  الرسالة:

رسالة المركز ھي تعلیم اللغة العربیــة للدارســین النــاطقین بالعربیــة واألجانــب والوصــول بالــدارس إلــى المســتوى 

المنشود من الصحة اللغوية، وذلك في إطار اجتماعي وثقافي يدعم دراسة اللغة وتوظیفھا في التواصل وفي مجاالت 

  المختلفة.التخصص 

  

  أھـــداف المركــز

 بیة وسیلة للتواصل المجتمعي.استخدام اللغة العر  

 .تصحیح األخطاء الشائعة في االستعمال اللغوي  

 منح مستخدمي اللغة القدرة على التعبیر عن النفس، وتوصیل المعنى باستخدام اللغة الفصحى المعاصرة.  

 اقراءة النصوص العربیة بسالسة، وفھم اللغة فھًما صحیًحا على نحو يیسر إدراك المعاني والتفاعل معھ.  

 ،الوصول بمستخدم اللغة إلى الكتابة باللغة الفصحى المعاصرة الصحیحة مع تجنب األخطاء والغموض اللغــوي 

  والتدريب على توظیف اللغة في المواقف والمجاالت المختلفة.

  

  -:اآلتیةويقوم المركز بتقديم البرامج 

  .)TAFL(ة وفق اتفاقیات مع مراكـــز وجامعات أجنبیبرامج تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، بالنظام الحر أو  - 1

  .)PUA( برامج متطلبات الجامعة والكلیات ذات الصلة بمھارات اللغة العربیة - 2

  برامج خدمة المجتمع: - 3

 .دورات تدريبیة إلجادة اللغة العربیة للممتھنین بمھن تستخدم اللغة العربیة مثل اإلعالم والمحاماة  

 اللغــة العربیــة أو كتابــة  في التخصصات المختلفة؛ وبخاصة عند ترجمة الكتب إلى تقديم االستشارات اللغوية

 الرسائل الجامعیة.

 . مراجعة النصوص المترجمة إلى اللغة العربیة 
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 TAFLبرامج تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا 

  

  الرؤية: 

ــا لتعلــیم اللغــة  ً ًــا عالمی ينشد المركز من خالل برامج اللغة العربیة لغیر الناطقین بھــا إلــى أن يصــبح صــرًحا تعلیمی

فیتسنى له بذلك اإلسھام بدور فعــال فــي مــد جســور التواصــل بــین  الدول،العربیة وثقافتھا للدارسین من جمیع 

  الثقافة العربیة وسائر الثقافات.

  

 الرسالة: 

ھي تعلــیم اللغــة العربیــة للدارســین غیــر النــاطقین بھــا مــن دول العــالم بأســره ،  TAFLرسالة المركز في برامج 

وبخاصة طالب المرحلة الجامعیة والدراســات العلیــا فــي الجامعــات والمؤسســات التعلیمیــة األمريكیــة واألوروبیــة 

في إطار اجتمــاعي وثقــافي مالئــم ممــا يكفــل لھــم واآلسیوية وتتمیز تلك البرامج بتعلیم الدارسین اللغة العربیة 

  التفاعل مع إعالم العالم العربي المعاصر وآدابه.

  

 :TAFLأھداف برامج 

 فھم الدارسین للغة العربیة الفصحى المعاصرة (لغة الثقافة واإلعالم و التواصل) في مواقف الحیاة المختلفة. 

  بالمجتمع.التحدث باللغة العربیة بوصفھا وسیلة اتصال مباشر 

 .القدرة على التعبیر عن النفس باستخدام اللغة الفصحى المعاصرة أو اللھجة المصرية 

 .قراءة اللغة العربیة بیسر وإدراك معانیھا، والتفاعل معھا 

 .الكتابة باللغة العربیة، والقدرة على توظیفھا في مواقف مختلفة 

  

كل اإلمكانات المتاحة بجامعــة فــاروس مــن معامــل لغويــة وسعیًا إلى تحقیق ھذه األھداف يوفر المركز للدارسین 

حديثة ووسائل تعلیمیة متنوعة، وأساتذة مؤھلین في التخصصات المطلوبة، كما ينفــرد المركــز فــي تلــك البــرامج 

  بتقديم مزيد من األنشطة اللغوية للدارسین؛ منھا:

 ا وتفعیلھا بتوجیه أساتذتھم.معايشة اللغة من خالل مواقف تحاكي الواقع يشارك الطالب في إعدادھ 

 ) تفريغ نصوص إعالمیة كنشــرات األخبــار والبــرامج الحواريــةscripts لتــدريب الطــالب علــى إلقائھــا ومحاكاتھــا (

تــاح لھــم ســماع  ُ ز بالجامعــة، لی اقتداًء بالتسجیل األصلي، و تمكینھم من تسجیلھا باألستوديو اإلذاعي المجھَّ

 أنفسھم وتصويب أخطائھم.

 لطالب على متابعة القنوات اإلخبارية العربیة مثل قنوات الحرة والعربیة والجزيرة، وتــدريبھم علــى فھــم تدريب ا

 .برامجھا

  .التدريب مع أساتذتھم على تذوق الشعر العربي وإلقائه، وبخاصة الُمغنَّى منه 

 . تھیئة الفرصة للطالب للتدريب على النطق الصحیح لألصوات العربیة 

  بمالعب الجامعة.ممارسة الرياضة 

 .إقامة الحفالت ذات الطابع الفني والثقافي واالجتماعي بمسرح الجامعة 
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  )PUAبرامج متطلبات الجامعة والكلیات ذات الصلة بمھارات اللغة العربیة (

 

 :PUAأھداف برامج   

  المختلفة.إتقان اللغة إتقانًا يتیح استخدامھا في التعبیر عن المعنى في مجاالت التخصص 

 .تنمیة الذوق اللغوي لدى الناطقین بالعربیة من طالب الجامعة 

 .إلمام الناطقین بالعربیة من طالب الجامعة بالتطور الذي يطرأ على االستعمال اللغوي 

 .التفاعل مع النصوص المكتوبة باللغة العربیة، وإدراك دالالتھا والتعامل معھا 

  المختلفة اإلبداعیة والوظیفیة.إدراك االختالفات بین فنون الكتابة 

 .توظیف اللغة لخدمة التخصصات المختلفة بما يتطلبه كل تخصص من مھارات لغوية خاصة  

 

 التي يقدمھا البرنامجالمقررات 

 مھارات اللغة العربیة في حقول التخصص (متطلب الجامعة لجمیع الكلیات). -1

 مھارات اللغة العربیة لكلیة اإلعالم. -2

 المستوى األول لكلیة اللغات والترجمة.النحو والصرف  -3

 النحو والصرف المستوى الثاني لكلیة اللغات والترجمة. -4

 المعاجم العربیة لكلیة اللغات والترجمة. -5

 اللغة العربیة واألدب (تذوق لغوي) لكلیة اللغات والترجمة. -6
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  اآلليمركز الحاسب 

  

 نبذة عن المركز

 جمیع نواحي حیاتنا . فاألفراد الذين يفتقرون إلى المھارات الالزمة الســتخداملقد تخلل الحاسب اآللي واالنترنت 

وفقا لذلك، قررت جامعة فــاروس  التقدم. بفي مالحقة رك ھاماً  الحاسب اآللي واإلنترنت يفتقدون بالتأكید مصدراً 

ومحــدودي المعرفــة ، بھــدف مســاعدة المبتــدئین 2010باإلسكندرية تأسیس مركز الحاسب اآللي منذ ربیــع عــام 

  بالحاسب اآللي على مواكبة ثورة المعلومات واالتصاالت.

  

  رؤية المركز

، والتعامــل مــع اآللــيللوصول إلى التقــدم المنشــود فــي مجــال الحاســب  أن نصبح قادة في مساعدة المتعلمین

  تقنیات الحاسب اآللي واالتصاالت الجديدة، ومواجھة مختلف تحديات الحیاة.

  

  رسالة المركز

بالجودة الفكرية والمقررات المطلوبة للمشاركة الفعالــة فــي  إلي تزويد الطالب يھدف مركز فاروس للحاسب اآللي

  البیئات المحلیة والدولیة.

ولتحقیق ھدفنا، قمنا بتطوير برامج تعلیم الحاسب اآللي بشكل ملحوظ على أسس علمیة وقام بأدائھا نخبة من 

  المدربین ذوي الخبرة.

  

  :المختلفة الموجودة بالمركزالبرامج 

  مھارات استخدام الحاسب ومفاھیم البرمجة المقررات الجامعیة المطلوبة لعشر كلیات مختلفة .1

 علوم الحاسب اآللي  

 أساسیات الحاسب اآللي  

 تطبیقات الحاسب اآللي  

 البرمجة الشیئیة 

 

  برامج التعلیم المستمر .2

  التــدريب واالمتحانــات والمعتمــدة مــن منظمــة شھادة الرخصة الدولیة لقیــادة الحاســب اآللــي شــاملة

  الیونسكو العالمیة.

  ويستعد المركز للتقدم كشريك في برامج مايكروسوفت، ويتطلع إلى تحقیق أعلى مستوى من معــايیر

 .الحاسب اآللي في المستقبل القريب
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  مركز خدمة المجتمع

  

ُنشئ مركز خدمة المجتمع فى -1 ، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وموافقة مجلس األمناء، وقام 24/6/2009أ

الصناعات الخطرة. وتتبلــور أھــم  فياألستاذ الدكتور رئیس الجامعة بإعطاء أول ندوة بعنوان الحرائق واالنفجارات 

  أھداف المركز في النقاط اآلتیة:

مجال البحــوث عــن طريــق التعــاون  فيدريبھم أو تتعلیم الطالب و فيبرسالتھا سواء القیام  فيمعاونة الجامعة  -2

 .مع الجھات المجتمعیة المختلفة

 اإلنتــاجييواجھھا النشاط  التيالمساعدة على إجراء البحوث العلمیة الھادفة وتطبیقھا لحل المشاكل الواقعیة  -3

 .المجتمع فيأو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة 

تؤدى إلى التطوير وخلق أســالیب جديــدة يترتــب علیھــا وفــرة  التيباألسالیب العلمیة  اإلنتاجيمعاونة النشاط  -4

 .اإلنتاج وتعدده و تحسینه

األسالیب العلمیة والفنیة الحديثــة وتعلــیمھم ورفــع كفــاءتھم  استخدامتدريب أفراد المجتمع على  فياإلسھام  -5

 .شتى المجاالت في اإلنتاجیة

 .تنفیذ مشروعات الجامعة وكلیاتھا بناًء على احتیاجاتھم في المساھمة -6

  .تقديم االستشارات الفنیة والتدريبات وورش العمل المتخصصة -7

  


