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 -كلمة السيد عميد الكلية:

 

 حيث د؛واالعتما التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من االعتماد على للحصول والترجمة اللغات كلية تهدف

 واللغة تركية،ال واللغة اإلنجليزية، اللغة: برامج وهي االعتماد على للحصول تقدملل برامج ثالثة بالفعل استعدت

 يتماشى بما افةك الكلية أقسام في الهدف هذا تحقيق كيفية لتنظم للكلية اإلستراتيجية الخطة وضعت وقد. اإلسبانية

 .لعاليا التعليم لمستقبل الدولة رؤية وكذلك التعليم، لتطوير الجامعة إستراتيجية مع

 ءأعضا في تتمثل متعددة أطراف وضعها في اشترك طموحة سياسات على اإلستراتيجية الخطة اشتملت وقد   

 والمجتمع ية،الكل خارج من المستفيدة الجهات إلى باإلضافة والخريجين، والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 :السياسات هذه رأس على ويأتي. ككل المدني

 .كافة الكلية أنشطة في الجودة يرمعاي تطبيق •

 .التعليم في التكنولوجية المستجدات ومواكبة التعليمية العملية كفاءة رفع •

 .العمل سوق في المنافسة على قادرين خريجين إعداد •

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء قدرات بتنمية االهتمام •

 السفارة االسبانية(. (الدولية المحافل في الطالب اشتراك زيادة على العمل •

 .عالمية ودوريات بيانات قواعد في واالشتراك الحديثة العلمية والدوريات بالكتب المكتبة تعزيز •

 .مناسبة عمل فرص إيجاد على ومساعدتهم الخريجين رابطة تفعيل •

 ستراتيجيةاإل الخطة وضع يف ساهم من لكل التقدير وعظيم الشكر بجزيل أتوجه أن إال يسعني ال النهاية وفي   

 لتأهيل لدعما أشكال كل تقديم في البناءة لجهودها الجودة ضمان لوحدة الشكر معاني بأسمى أتقدم كما. ومراجعتها

 .فيقوالتو بالنجاح الخمس الخطة أعوام في الكلية جهود يكلل أن هللا من وأرجو. لالعتماد الجودة ملفات

 

 د. سحر حمودة .أ

 كلية اللغات والترجمةعميد             
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 -:الملخص التنفيذي

ى عل .وبناء   ات والوفاء بمتطلبات سوق العملامعفي تطور الج مةمهالمرتكزات ال أحد التعليم الجامعي عد جودةت  

لخطة، الكلية لتحقيقها خالل فترة اتسعى  التي اإلستراتيجيةتعكس األهداف  اإلستراتيجيةذلك فإن الخطة 

 هداف .تحقيق األ يمكن استخدامها للتأكد من تحقيق تلك األهداف والمعايير التيتعتمد عليها ل تيواإلستراتيجيات ال

ستندات ملكلية اللغات والترجمة حيث تتكون  اإلستراتيجيةالعناصر الرئيسية للخطة  التنفيذي ويعرض الملخص

روس عن جامعة فا ت الرئيسيةمن الخطة البياناول الجزء األة أجزاء يتضمن من أربع اإلستراتيجيةالخطة 

 يحتوي لثالثاالجزء و اإلستراتيجية،يشمل عناصر الخطة ف الجزء الثاني، أما كلية اللغات والترجمةو باالسكندرية

التحليل  مع عرض الغايات والسياسات الخاصة بالكلية وأيضاوتطويرها  اإلستراتيجيةعلى منهجية إعداد الخطة 

طة الخيشمل  عالجزء الرابا وأخير   ،الكلية والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه وةيشمل نقاط الق بيئي الذيال

 .سنوات الخمستيجية على مدى اوسبل تحقيق غايات الكلية واهدافها االسترالتنفيذية 
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 للكلية: اإلستراتيجيةعداد الخطة إلجنة 

 

 الصفة الوظيفة االسم

 رئيسا عميد الكلية ةحمودأ.د.سحر

 عضوا ج اللغه االنجليزية ومنسق البرنام القائم بعمل رئيس قسم أ.د. عمرو الزواوي

 عضوا لوحدة ضمان الجودة بالكلية المدير التنفيذي د.سيلفيا إلياس

 عضوا اللغة الفرنسية منسق برنامج د.هبة رفعت

 عضوا منسق برنامج اللغة التركية فؤاد مصطفى.د

 عضوا رنامج اللغة الصينيةمنسق ب ماشاءهللا عليعهود.د

 عضوا قسم اللغة االنجليزية مدرس ب د.وجدي غالي

 عضوا القائم بأعمال مدير مركز اللغة العربية  د.عبد الفتاح كامل

 عضوا بالكلية مدرس مساعد أ. والء سالم

 عضوا معيد بالكلية أ.ساندرا محمد

 عضوا معيد بالكلية أ.جيهان أحمد

 عضوا الكليةمعيد ب أ.رنيم عمرو

 عضوا وحدة ضمان الجودة إداري أ.الشيماء عبد المطلب محمد

 عضوا ممثل عن االطراف المجتمعية  د. تامر فيكتور

 عضوا ممثل عن الخريجين مروة الصاوىالطالبة / 

 عضوا ممثل عن الطالب ادهم حسينالطالب / 

 
 شراف والمراجعةلجنة اإل

امعة لشئون التعليم والطالب نائب رئيس الج أ.د.نورهان فناكي

 والمشرف على مركز ضمان الجودة بالجامعة

 مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أ.م.د.أحمد محمد عالم

 ضمان الجودة بالجامعة ركزمنائب مدير  حسنين .فايقة إبراهيمأ. م د
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 األول الجزء

 راتيجيةتساال لـلـخـطة منهجيلوا الفكري طـارإلا
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 نبذة عن الجامعة:

 جامعـــةل الرئيســـي الحرم عن كم 3 حوالي وتبعد سموحة، بمنطقة سكندريةإلا مدينة قلب فاروس فى جامعة تقع

 الجامعة أرض احةمس وتغطي االسكندرية، وســـط عـــن كـــم 4و العريقـــة اإلســـكندرية ومكتبـــة اإلســـكندرية

  مربع. متر 200.000 حوالي

 525بـرقم جمهـوريلا القـرار وجـبمب إنشـاؤها مت سـكندريةألبا خاصة جامعة أول هي فاروس جامعة

 السيد ارقر وجبمب2006لعـام أكتـوبر مـن األول الموافـق األحـد يـوم بالجامعة الدراسة بدأت وقد 2006لسنة

 كليـة داريـة،إلوا يـةمالال العلـوم كلية هندسـة،لا كليـة الـدوائي، والتصـنيع الصيدلة كلية: ىف العالي التعليم وزير

 ارةوإد الســياحة ليــةك ،االسنان طــب كليــة ـة،مرجـتوال اللغـات كليـة الدوليـة، ماتلومعـلوا القانونيـة الدراسـات

 درجـةب فـاروس جامعـة نحهـامت  تىال  سالليسـان أو البكالوريوس درجــة معادلــة مت وقــد ، الفنــادق

 49 بـرقم عـاتجاملا تنظـيم  نلقـانو ضـعةاخلا مصـريةلا معـاتاجلا نحهـامت  تىالـ  سالليسـان أو ـالوريوسالبك

  .التنفيذية ئحتهـاالو 1972 لسـنة

 فرص،و دياتحوتـف وضـع قـوة مـن ،هومظـاهرأبعـاده  بكـل للواقـع دراسة االستراتيجى   ط التخطي برويعت

 منشودلا تقبلمسلا ىإل نتقالاإل علـى تساعد عملية برامج وضع يتم ذلك، على ءا  وبنا مستقبلية وأهداف رؤى ورسم

 مـواردلا ـعميج من ستفادةاال مدى على يرةكـب بدرجـة وتنفيـذهااالستراتيجية  خطـةلا إعـداد فى النجاح ويعتمد ،

 مؤسسةلا داءأل مستهدف هو ما إلى  الراهن الوضع لتحويـل  حداث التغيير الالزمإل متاحـةلا ماديـةلوا البشـرية

 قليميةإلا و يةحللما مستوياتلا فختلم علىاالستراتيجية  هدافألاه تحقيق لالخ من يتم والذى خرجاتهامو التعليمية

 .الدولية و

 الخمس اللخ هامسـار علـى تـؤثر  التى يمكن أن التحـديات  طالتخطـي عمليـة أثناء اعتبارها ىف الكلية أخذت وقد

 انطلقت هنا ومن ، يةحللما منافسةلا من الداخلية والتحـديات السـريعة فى التغيرات  تتمثـل تىوالـ مقبلـةلا لسـنواتا

إلى يل التحديات يمكن من خاللها وضع االستراتيجيات المناسبة لتحو التى فى خطتها االستراتيجية يرللـتفك الكليـة

  ية على مختلف األصعدة .فرص يمكن االنطالق منها لتحقيق مكاسب للكل

 فاروس جامعةل العليـا دارةاإل مـن وبـدعم الستراتيجيةا خطتهـا وضـع ىف ثابتة خطواتب الكلية قيادة بدأت لذلك

 زماللا نىالف الدعم تقديم وكذلك خطـةلا سـتكمالال الداعمة معلوماتلوا البيانات بكل العمل  قفري امداد حيث من

. د.أ ، ةجامعـلا سرئـي الـدين حىم حمودم. د.أ رأسـهم وعلـى جامعـةلبا ـراتيجيتساال طالتخطـي ـراءبخ مـن

 إعداد متو. جودةلا نضما مركز على مشرفلوا بالوالط التعلـيم نلشـئو جامعـةلا سرئـي نائـب فنـاكى ننورهـا

 .هدافهاوأ غايتها ققحتو فاروس جامعةل الستراتيجيةا خطـةلا مـن منبثقـة نلتكـو خطـةلاه هـذ

 واللقاءاتخالل الحوار المستمر من ةيخارجلوا ةالداخلي ةمستفيدلا الفئات يعمج خطةلا وضع ىف وشارك

 موللمأا قحقيت ىإل الـراهن الوضـع مـن بالكليـة ربتع تىال راتيجياتتساال أفضل ىال للوصول ستبياناتواال

 ىف تتمركز  تىوال الكلية ورسـالة ؤيـةر عـن ـرةبومع واضحة قطري كخارطة االستراتيجية الخطـة فخرجت

 التنفيذية خطةلا وضع مت ثم ، جمتعيةلما مـةدخلوا العلمـي والبحـث التعليمية العملية هى اساسية حاورم الثث

 . قللتحقي طلوبةلما ميزانيةلوا والوقت مسـئوليةلا حـددةم انشـطة ىال هـدافواال الغايات رجمتلت
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 اعداد قفري سـيقوم حيـث والتقيـيم للمتابعة آليات وضع تم كما قطاع لكل خاطرإلدارة الم خطة وضع تم وقد

 . هعلي اءابن داءألا نلتحسي راحـاتتاق وضـع ويتم الكلية مجلس من يعتمد جازاتنإلل سنوي تقرير بإعداد خطةلا

 فاروس بجامعة الطالبية الخدمات

 والتسجيل القبول مكتب  

 من بدءا هشئونب يعنـى الـذي وهـو جامعيـةلا حيـاةلا ىإل الطالـب بوابة هو اروسف جامعةب والتسجيل القبول مكتب

 لقبولا مكتب ويعمل ، التخرج بعـد فيما بالطال خدمات أداء ىف يستمر كما ، هخرجت وحتى جامعةلبا تحاقاال

 مـن بـدءا ةبيـالالط البيانـات ميعج بتخزين يقوم شـامل رونـيتإلك برنامج لالخ من بالالط خدمة على والتسجيل

 .المالية للطالب باالحتفاظ بتسجيالت المقررات والتقديرات وجميع المعامالت أيضـا يقـوم كمـا ، لتحـاقاال تـاريخ

 الطالبية  نشطةاأل 

 خريج قديمت ىف بـدورها التـامالقتناعها   هوأنواع هصور بكل بيالالط بالنشاط نشأتها منذ فاروس جامعة اهتمت

 ةاستمار بتعبئة لجامعةبا  تحاقفـوراال الطالـب ويقـوم. والقياديـة والبدنيـة والثقافيةلمجاالت العلمية ا كل ىف متميز

 كــل ـيوتغطـ متنوعــة الجامعة ىف الطالبية األنشطة. فيه يرغب الذي النشاط نوع فيها حددي يةبالط أنشطة

 العلميـة لجمعياتا وكـذلك ، تالالرح و جتماعيةاال - الرياضية- الفنيــة - العلميــة- الثقافيــة: مجاالتلا

 قدموت فاروس جامعة من طالب أعضائها بين وتضم المجتمع  خدمة إلى تهدفالمجتمع المدنى التى  ومنظمـات

 الرياضـية لمالعبا مثـل متطلبـاتلا كافـة يربتـوف أو ماليـا سواء ه االأنشطةهذ جميعل الدعم كامـل لجامعةا إدارة

اسبات يحتضن المن والـذي مـدعو سمائةمخ يسع الذي لمسرح الطالبى وا.  سوالتن واليد والسلة القدم ـرةلك

 والحفالت الطالبية.

 معامل اللغة 

لمانية فرنسية واألتتيح الجامعة فرصة لدراسة وتعلم العديد من اللغات االجنبية المختلفة مثل اللغة اإلنجليزية وال

ة يمية السمعيبمعامل كلية اللغات والترجمة المجهزة بالعديد من المواد التعل والصينية األسبانيةااليطالية وو

 والبصرية والمتصلة بشبكة األنترنت.

  عيادات طب األسنان 

ت الطبية قامت الجامعة بإنشاء عيادة خارجية بكلية طب األسنان مجهزة بأحدث األجهزة الطبية لتقديم الخدما

تقدم ويادة نخبة من أكفأ األساتذة ويساعدهم طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى لة ويدير العمبصورة متكا

 الخدمة لكافة افراد المجتمع والطلبة والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة .

  عيادة العالج الطبيعى 

جهزة الطبية بأحدث اال للعالج الطبيعى بكلية العالج الطبيعى بالجامعة مجهزة خارجية عيادة بإنشاء الجامعة قامت

 أكفأ من نخبة العيادة ويقدم أخصائى العيادة الخدمة الطبية الكاملة والرعاية السليمة العلمية للمرضى ويدير
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 والعاملين والطلبة المجتمع افراد لكافة الخدمة وتقدم مستوى أعلى على مدرب تمريض طاقم ويساعدهم األساتذة

 . مخفضة بأسعار بالجامعة

 ة الخدمة اإللكتروني  

ن خالل تعمل جامعة فاروس على توفير خدمات إلكترونية متميزة لطالبها لدفع العملية التعليمية وذلك م

جامعى وخدمة اإلنترنت االسلكية والبريد اإللكترونى ال www.pua.edu.egالموقع اإللكترونى للجامعة  

 للطالب .

 الخدمة البنكية 

 اريالتجـ للبنـك فـرع يوجـد البنكيـة، المعـامالت ـعجمي وانجاز الدراسية المصروفات سداد لتسهيل

 .للطالب متميزة بنكية خدمة لتقديم فاروس جامعة داخل) CIB( الدولي

 النسخ مركز 

 المحاضرات يــعمج  هبــ تتــوفر للنســخ مركـزا جامعــةلا أنشــأت للمقــررات، العلميــة مـادةلا يرلتــوف

 .جامعةلا لطالب خاصة بأسعار العملية حصصلا ومذكرات

  الخزانات الخاصة 

 لكوذ الشخصية ( لحفظ متعلقاتهLocker) خاصـة خزانـة علـى لحصولا طالب الجامعة من طالب لكل يمكن

 .تحددها الجامعة مناسبة رسوم سداد يرنظ والتسجيل القبول مكتبخالل  من

 االمن الجامعى 

 ويوجد. هـاب نوالعاملي سالتدري هيئة وأعضاء بالالط جميعل آمن مناخ يرتوف االمن بالجامعة إلى إدارة تهدف

بما يتوافق مع اللوائح  مانت الحرم الجامعى لضمان األآبجميع منش الجامعى منألا أفراد من وافر عدد

 . الجامعية

  السيارات فموق 

 حوالي ـعتس ـةالتعليمي مبـانيلا مـن مقربـة علـى بالالطـ سـيارات النتظار هائلة مساحة بالجامعة يوجد

 .سيارة 1000

 والسكن المواصالت 

 الب ألى طن ويمك. البالط من يرغب لمن والسكن لموصالتا وسيلة فى توفير  طالوسي بدور لجامعةا تقوم

 .همل سبمنالا السكن جاديوإ الطالب نقل عن لمسئولينابالوكالء  تصالاال والتسجيل القبول مكتب لالخ من

 فاروس جامعة صوت صحيفة 
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 اللخ من نيتعلمو حيثب بالللط ىتدريب كمجال ”فاروس جامعة صوت“ صحيفتهااإلعالم  كلية درتص

 .معلمجتا واحتياجات قضايا وفهم الصحفي إلخراجوا التحرير الصحيفة

 الخاصة حتياجاتاال ذوي بالالط 

  ثناءا  ذلك ةمراعا تم حيث ،الخاصة حتياجاتاال ذوي للطالب اضافية تالوتسهي خدمات تقدم فاروس جامعة 

 اإلعاقة المتحركة.  كراسي  حركةل  تالتسهي  بوضع  للجامعة  معمارىلا  التصميم

 :وتشمل

 إلى المبانى . الوصول لسهولة خاصة ممرات عمل  -

 .الدراسية الفصول و مدرجاتلا و مصاعدلا بوابال واسع تصميم   -

 باإلسكندرية فاروس جامعة عبالمال مجمع 

 لتقديم ا اخصيص أعدت المالعب نم متكاملةمجموعة 

 . رافيةتإح ومباريات تدريبات

 (طبيعية نجيلة) كبير قدم كرة ملعب 

 ( فاخرة صناعية يلةجن)  خماسية قدم كرة عبمال 

 (ليكيأكر أرض)  سلة ملعب. 

    (ليكيأكر أرض) طائرة كرة ملعب.  

   (ليكيأكر أرض) يد كرة ملعب.  

    طاولة  ستن.  

  (حريمى/ لىرجا)  بسمال خلع اتيرفست. 

   عبال لكل خاصة دواليب . 

   جهزةم اماتمح. 

   ملعب لكل سيةشم تند. 

 :يلى كما مساحتها و الرياضية تآيمكن حصر المنش

o ( .حمسط 2م) 9040  همساحت و قدم كرة ملعب 1 عدد 

o ( . حمسط 2م) 1056  همساحت و يد كرة ملعب1 عدد 

o ( حمسط 2م) 512 مساحت و ستن ملعب 4 عدد . 

o ( . حمسط 2م) 242  همساحت و طائرة كرة ملعب1 عدد 
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o ( . مسطا 2م) 60  همساحت و  مالبس  يرتغ مبنى 

o 2م 32662=  الرياضية نشطةألل بالالط ممارسةل متاحةلا منطقةلا مساحة جموعم 

 بيالطال مسرح قاعة  : 

 جامعة كليات باللط الفنية طالبى لألنشطة مسرح   

 .فاروس

 2.م 1550=  مسطحةلا مساحةلا -

 .كرسى 500:  السعة -

 البصرية و السمعية بالوسائل جهزم مسرحلا -

 و الفنية بالعروض صةالخا ضاءةاإل نظم و

 2 عدد

 . سرحلما جانبى على كمتح وتوربم ينبشاشت بيانات عرض جهاز -

 ق.الحريو مدنىلا الدفاع هيئة الشتراطات قمطاب أوتوماتيك  قحري مكافحة و  قحري إنذار نظام -

 .الفنية بالعروض خاصة المالبس رجالى وحريمى يرلتغي غرف 2 دعد -

 .الطالبات و للطلبة هميا دورة 4 عدد -

 .ضوئية خروج إرشاد ماتالع عليها القاعة جانبى على للخروج أبواب 4 عدد وجود -

 . سرحلما فخل طوارئ باب 2 عدد يوجد -

 لجامعة مركزية) غراضاأل متعددة صالة 

 ( : فاروس

حتفاالت والمؤتمرات األغراض لإل متعددة صالة

 المعا و العامة واالجتماعات الفنية  والعروض والندوات

 .رض

 2م 836=  مسطحةلا مساحةلا -

 .كرسى 1000 سعة -

 .مركزى فبتكيي جهزةم -

 .السلكية ميكروفونات و حائطية بسماعات صوتيات نظام -

 .مسرحلا جانبى على كمحت وتورمب ينبشاشت بيانات عرض جهاز 2 عدد -

 .فاخرة ديكوري إضاءة سبوتات و كريستال فبنج متميز إضاءة ظامن -
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 . الحريقو مدنىلا الدفاع هيئة الشتراطات قمطاب أوتوماتيك قحري مكافحة و قحري إنذار نظام -

 الفنية بالعروض خاصة وحريمى رجالى المالبس لتغيير غرف 2 عدد -

 .رجالى وحريمى هميا دورة 2 عدد -

 عليها القاعة بىجان على  ناثنا و القاعة اجهة و فى خمسة نهام للخروج أبواب 7 عدد وجود -

 .ضوئية خروج إرشاد ماتلع -

 .سرحلما فخل طوارئ باب 2 عدد يوجد -

 الطبية العيادة :  

لطبية الضمان األمن والسالمة للطالب والطالبات وذلك بتوفير عيادة مالئمة للخدمة  فاروس جامعة تسعى

 واإلسعافات األولية .

  :لعيادةا مكونات

 .فكش غرفة 2 عدد -

 .مناوبلا للطبيب غرفة -

 .فالكش غرف أمام بالللط انتظار صالة -

  :التجهيزات

 عصرا 4 الساعة وحتى ص 9 الساعة من وممرضة واحد طبيب بها يتواجد هزةمج العيادة -

 467 /سرير1)  أسرة بأربعة العيادة تجهيز تمو.( وطالبة طالب 750 /طبيب 1: االستيعابية القدرة)

 دويةأللالب دو و وسكر  طضغ قياس جهاز 2و ناكسجي أسطوانة 2و nebulizers 2و( طالب

 .األولية سعافاتاإل و العامة

 آمن بمرور حيسم نمكا و لهبوطا و لصعودا الخاصة حتياجاتاال لذوى تجهيزات تسمح جود و -

 .هميا دورة لبك أوالطالبة لطالب خاصحمام  لتوافر ضافةباإل تحركةلما العجلة أو للكرسى

  :التالي النحو على الجديدة جهزةاأل من بعدد تزويدها و العيادة تعديل تم و

 .للمحاليل حامل  ب للطوارئ متحرك سرير 1 عدد

 .شعةاأل فحص لوحة   

 .بعجل متحرك كرسي واحد عدد  

 .قلب رسم جهاز واحد عدد 

 سالتنف ومعدل القلب نبضات قياس جهاز واحد عدد 
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 .فظهالح منخفضة حرارة درجة اجتحت تىال دويةاأل لحفظ جةثال واحد عدد

 هاباب تعديل تم طوارئ غرفة واحد وعدد ،فكش حجرة 2 عدد على بحيث تحتوى العيادة تقسيم إعادة تم كما

 سيكر (21) يوجد كذلك, الطوارئ حالة فى لخروجوا الدخول عملية يريلتس لخارجوا للداخل  متحركا حليصب

 .باللطا النتظار ثابت
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 اهم البرامج الموجودة بجامعة فاروس باالسكندرية

 

Database 

Technology 
Application Technology اسم البرنامج االختصاص والمسئولية 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 

شئون الطالب والدراسات العلياوتسجيل 

 الطالب

 شئون الطلبة

Student Affairs 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 
 شئون الخريجين

 شئون الخريجين

Graduation 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 

الموظفين واعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة والمرتبات واالجازات

 شئون العاملين

HR 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 

ضاء هية التدريس والجداول تحميل اع

 واالعباء الدراسية

 الموارد

Resources 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 
 متابعة الحسابات والمخازن المشتريات

 الحسابات

Accounting 

 

Microsoft SQL 

Server 

 

Black Box 
 المحتوى العلمى لجميع المقررات

LMS (Learning 

Management System Black 

board) 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 
 عيادات االسنان وبيانات المرضى

 نظام العيادات

DCMS 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 

متابعة أجهزة الحاسب االلى والصيانة 

 الخاصة بها
Help Desk 

Microsoft SQL 

Server 

 

Black Box 
 شئون الطالب وتسجيل الكترونى

 ئون الطلبة )محدث(ش

Power Campus 

Microsoft SQL 

Server 

ASP .Net, 

C sharp 

متابعة العمل والمريض لعيادات كلية 

 العالج الطبيعى

 (نظام عيادات )العالج الصحي

DCMS 

-------- Black Box تصحيح الكترونى لإلمتحانات Remark 10 

http://lms.pnu.edu.sa/
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  -راكز الخدمية بالجامعه :الم
 

 -:مركز اللغة اإلنجليزية .أ
 الرؤية:- 

 والثقافية و كان و اليزال الهدف األول و األخير للمركز منذ انشاءه هو توسيع أفق و مدارك الطالب اللغوية,  

ة بجد عرفالشخصية و الفكرية. و لذلك حرص المركز على اختيار نخبة من هيئة التدريس القادرة على توصيل الم

 . و اجتهاد

 الرسالة:- 

عليم ستويات التتسعى هيئة التدريس في المركز دائما  و أبدا  إلى تطوير نهجها التدريسي و مرافقها لتوفر أعلى م

 . لطالبها لتأهيلهم للتخرج عن جدارة و استحقاق

 األهداف:- 

 : يتطلع مركز اللغة اإلنجليزية إلى تحقيق العديد من األهداف للطالب

o طريقة ر مناهج تربوية مناسبة تؤدى إلى النجاح و األستبقاء الجيد للمعلومات.و ربما تختلف التوفي

ية التدريسية من صف لالَخر و لكن يبقى الهدف واحد أال و هو تحويل كل محاضرة إلى تجربة تعليم

 .فريدة على الصعيد الشخصي و التعليمي

o مية مهارات القراءةتعزيز مهارات القراءة بإتباع أحدث األساليب لتن. 

o تعزيز مهارات الكتابة عن طريق ممارسة فنون الكتابة بشكل مستمر. 

o تزويد معرفة الطالب بتراكيب اللغة اإلنجليزية. 

o مثيلدوار والتممارسة استخدام اللغه االنجليزيه فى الحياة العامة اليومية و مناخ العمل من خالل لعب األ 

 -: )ALC(مركز اللغة العربية (ب

 

 ؤيـــة رال:- 

ا تعليمي ا لتعليم اللغة العربية وثقافتها  داخل  لدارسين منلينشد مركز اللغة العربية بجامعة فاروس أن يصبح صرح 

ن ستخدميها مممصر و خارجها ؛ فيتسنى له اإلسهام بدور فعَّال في الحفاظ على اللغة العربية ومكانتها في قلوب 

 .أبنائها و من غير الناطقين بها

  الةالرس:- 

 لى المستوىرسالة المركز هي تعليم اللغة العربية للدارسين الناطقين بالعربية و األجانب والوصول بالدارس إ

ل وفي المنشود من الصحة اللغوية ، وذلك في إطار اجتماعي وثقافي يدعم دراسة اللغة وتوظيفها في التواص

 . مجاالت التخصص المختلفة

 األهداف:- 
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o المجتمعي للتواصل وسيلة بيةالعر اللغة استخدام . 

o اللغوي االستعمال في الشائعة األخطاء تصحيح . 

o لمعاصرةا الفصحى اللغة باستخدام المعنى توصيل و ، النفس عن التعبير على القدرة اللغة مستخدمي منح  

o ا اللغة وفهم ، بسالسة العربية النصوص قراءة ا فهم    معها لاعوالتف المعاني إدراك ييسر نحو على صحيح 

o ضوالغمو األخطاء تجنب مع الصحيحة المعاصرة الفصحى باللغة الكتابة إلى اللغة بمستخدم الوصول 

 . المختلفة والمجاالت المواقف في اللغة توظيف على والتدريب ، اللغوي

 -( :EDCمركز تطوير التعليم ) ج( 

 

 :الرؤية 

ا للتميز في تطبيق االبتكيطمح   .رارات التعليمية والتطوير المهني المستمالمركز إلى أن يكون مركز 

 :الرسالة 

لتدريس اتتمثل مهمة المركز في العمل على التحسين المستمر لجودة العملية التعليمية ومهارات أعضاء هيئة 

ابية عليمية إيجوالهيئة والمعاونة بطريقة تتوافق مع معايير االعتماد المعترف بها. يعمل المركز على خلق بيئة ت

ضاء هيئة الجامعة، يمكن أن تزدهر فيها أساليب التدريس والتعلم. ويسعى المركز الى مساعدة وتشجيع أع داخل

لية التدريس على تشكيل وتطوير طريقة تدريسهم مما يتوافق مع احتياجات طالب الجامعة واألولويات المح

 والوطنية.

 :أهداف المركز 

 منح الفرصة لتطوير اساليب التعليم والتعلم.مما ي المؤسسةخلق بيئة تعليمية إيجابية داخل  .1

تجابة اس اساليب التعليم الخاصة بهمعلى تطوير  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةمساعدة وتشجيع  .2

 .واألولويات المحلية والوطنيةالطالب، والجامعة، الحتياجات 

 مختلفة.ال مناهج الدورات وبرامج التدريب وتطوير المساعدة في تصميم وتنفيذ .3

 الجودة. يمية عاليةتصميم األنشطة التعليمية التي تعزز المعرفة والمهارات المهنية للموظفين المتعلقة ببيئة تعل .4

 مية.ملية التعليلالرتقاء بجودة الع بالجامعة العلميةتنسيق أنشطة المركز مع أنشطة المراكز والوحدات واألقسام 

 

 -:مركز الحاسب اآللى (د

 الرؤيـــة :- 

 تقنيات عم والتعامل االلي، الحاسب مجال في المنشود التقدم إلى للوصول المتعلمين مساعدة في قادة نصبح ان

 .الحياة تحديات مختلف ومواجهة الجديدة، واالتصاالت اآللي الحاسب

 الرسالة:- 
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 الفعالة ةكللمشار المطلوبة والمقررات الفكرية بالجودة الطالب تزويد الي االلي للحاسب فاروس مركز يهدف

 أسس على حوظمل بشكل االلي الحاسب تعليم برامج بتطوير قمنا هدفنا، لتحقيق و.والدولية المحلية البيئات في

 .الخبرة ذوي المدربين من نخبة بأدائها قام و علمية

 

 -:مركز التدريب الميدانى  (ر

 -: الرؤيـــة •

حيث  مثمر بين جامعة فاروس و سوق العمليعد التدريب الميدانى احد العوامل المهمه فى تحقيق تكامل 

أهيلهم و تتحرص الجامعة على إعطاء طالبها القدر الكافى من الخبرة التطبيقية التى تساهم فى رفع مستوى 

نهم من تطبيق و ممارسة ما تم دراسته فى بيئة عمل حقيقية مما يزيد من مهارتهم و ينمى خبراتهم و يمك

يار لطالب الختلمختلفة فى المستقبل كما يتيح للمؤسسات المختلفة التعرف على االنجاح فى المواقع الوظيفية ا

الجامعة  االنسب منهم فى المواقع الوظيفية المختلفة بعد تخرجهم و يساهم هذا فى رفع معدل توظيف خريجى

 . على المستويات المحلية و االقليمية و الدولية

 

 الرسالة:- 

 الطالب تحفيز طريق عن ذلك و لخريجيها العملى و العلمى لمستوىبا النهوض إلى فاروس جامعة تهدف

 هممعارف و تطويرمهاراتهم و تنميه على الطالب تساعد متميز مستوى ذات تدريبية بفرص االلتحاق على

 من ة وحرصاوالتطبيقي والبحثية التعليمية المهارات بين التكامل تحقيق مع المجتمع خدمة من خريجيها وتمكن

 التدريب رنامجبب كبيرا اهتماما أولت فقد لطالبها الميدانية الخبرة من الكافى القدر توفير على اروسف جامعة

 تحقيق من أكدللت محددة آليه وفق الجامعة من متابعة و بإشراف المختلفة العمل قطاعات مع بالتنسيق الميدانى

 .ليةالداخ الكليات للوائح طبقا رىاجبا الميدانى التدريب فان ذلك على تاكيدا و. المنشودة األهداف

 

 -:مركز اإلعداد المهني و ريادة األعمال (س

 الرؤيـــة :- 

 اإلعداد مجال يف فاروس لجامعة التميز و التنافسية القدرة لتحقيق األعمال وريادة المهني اإلعداد مركز تأسيس تم

 اإلقليمي و المحلي المستوى على األعمال ريادة و الوظيفي

 الرسالة:- 

 حياة يقلتحق فاروس جامعة خريجى و لطالب المساعدة بتقديم األعمال ريادة و المهني اإلعداد مركز لتزمي

 شاراتإست و ، مادية تسهيالت و متخصصة تدريب برامج تقديم خالل من ذلك و ، المستقبل في ناجحة مهنية

 .األعمال ريادة وبرامج ، توظيف

 

 األهداف:- 

o فاعليت و إيجابي تدريبي مناخ خلق 

o مؤهلين و مدربين  بخريجين المجتمع إمداد خالل من الجامعة رسالة تحقيق 

o الصناعة و العملية الخبرة و األكاديمية الدراسة بين الفجوة تقليل 
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o متميزة وظائف  اقتناص على لتأهيلهم  الجامعة خريجى و لطالب محددة تدريبية وحدات تقديم 

o األعمال ريادة على لتأهيلهم  الجامعة جىخري و لطالب محددة تدريبية وحدات تقديم 

 

 -االتصال: مهارات مركز (ص

 
 الرؤيـــة :- 

 ختلفم في المجتمع شرائح كافة مع الناجح التواصل على قادرين والدولي المحلي العمل لسوق خريجين تقديم

 .واألكاديمية العملية الظروف

 الرسالة:- 

 وكتابة   شفهيا   أفكارهم وعرض أنفسهم تقديم على وتدريبهم فاروس جامعة لطالب والعرض  اإلتصال مهارة تنمية

 .حياتهم في والريادة التميز إلى تقودهم فعالة بطريقة

 األهداف:- 

o تعريف الطالب والتأكيد علي فوائد التواصل الفعال مع مختلف الفئات في العمل والحياة. 

o لشفوي لى التميز في التواصل اتوفيرطرق تدريسيه قائمه على المهارات المهنية لمساعدة الطالب ع

 .والكتابي

o من خالل مناخ تدريبي إيجابي و تفاعلي التواصل الفعال واألخالقى تشجيع الطالب على . 

o  لطالب على العمل في فريق وترك أثر إيجابي أينما كانوا يعملونتعزيز مهارات ا. 

o تدريب الطالب على مهارات كتابة السيره الذاتيه والمقابلة الشخصيه للعمل لمساعدتهم على 

 . الوظائف المناسبة  ايجاد

 -:وحدة كونفوشيوس (ط

 الرؤيـــة :- 

 هو ءهاانشا منذ فاروس بجامعة الصينية للغةا لتعليم كونفشيوس لوحدة األخير و األول الهدف اليزال و كان

 نخبة ختيارا على المركز يحرص لذلك و. الفكرية و الشخصية و, الثقافية و, اللغوية الطالب مدارك و أفق توسيع

 .اجتهاد و بجد المعرفة توصيل على القادرة التدريس هيئة من

 الرسالة:- 

 جامعه بين العلمى التعاون وتعزيز عام بوجه الصينى- صرىالم التعاون تفعيل إطار فى الوحدة هذه إنشاء يأتى

 اللغة يدرسون الذين الطالب الوحدة هذه تخدم بحيث خاص بوجه القاهرة بجامعة كونفشيوس ومعهد فاروس

 وحدة طالب ويتمتع. السكندرى المجتمع من الصينية اللغة تعلم فى الراغبين تخدم كما فاروس جامعه فى الصينية

https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
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 لمدة دراسية منح من القاهرة بجامعة الرئيسي المعهد طالب بها يتمتع التى المزايا بكل فاروس جامعه -كونفشيوس

 . المعهد ينظمه الذى الصيفى المعسكر فى اإلشتراك أو دكتوراه/  ماجستير أو عام أو دراسى فصل أو شهر

 -:مركز ضمان الجودة (ع

 

 الرؤيـــة :- 
لتحسين لم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتعزيز قدرات جامعة فاروس تطبيق نظم متكاملة لضمان جودة التعلي

 المستمر والتي تمكنها من أن تكون واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليميا ودوليا .

 الرسالة:- 

 امجرالب فى المستمر التطوير و الجودة لضمان معايير ارساء عملية فاروس بجامعة الجودة ضمان مركز يقود

 الدعم المركز قدمي كذلك ، دوليا و اقليميا و محليا العمل سوق و المجتمع احتياجات تلبى التى البحثية و التعليمية

 . الدولى و القومى المستويين على العتمادها الجامعة كليات لتأهيل المناسب و المتكامل الفنى

 األهداف:- 

o  وأهدافهانشر ثقافة الجودة بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة. 

o لقومية ر الهيئة اتعزيز بناء و دعم القدرات الذاتية لكليات الجامعة على مباشرة التقويم الذاتى طبقا لمعايي

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

o متابعة آليات تطوير البرامج واللوائح الدراسية بكليات جامعة فاروس. 

o سمعتها دوليا   ها االكاديمية وتعزيزلكليات الجامعة ولبرامجلكليات  توسيع نطاق االعتماد. 

o  رفع مستوى رضا المجتمع عن مخرجات منظومة التعليم بالجامعة من خريجين وبحوث وخدمات مهنية

 .ومجتمعية تتفق مع المعايير القومية واإلقليمية والدولية

o تحقيق تواصل فعال بين مجلس إدارة المركز و وحدات ضمان الجودة بالكليات. 

o عد التنفيذية للوائح الجامعة التنظيمية مما يعزز المرونة والشفافيةتطوير القوا. 

o تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات بالجامعة فى مجال نظم و آليات ضمان الجودة. 

o التعاون مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة واالعتماد على المستوى القومى واإلقليمى والدولى. 

o اقتراح واألداء على جميع المستويات و إجراء الدراسات التحليلية  تشخيص المعوقات التى تواجه تطوير

 .الحلول والخطط المناسبة للتحسين فى مختلف المجاالت

 
 -والنانوتكنولوجي: الدولي النشر استشارات مركز (ق

 
 الرؤيـــة :-  

ث جال أبحاإمداد الباحثين بالتخصصات المختلفة باستشارات في مجال النشر الدولي بجميع مراحله وفى م

 .النانوتكنولوجي المتنوعة
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 الرسالة:- 

 لبحثا مستوى تطوير يحقق مما النشر مراحل جميع في   دوليا أبحاث نشر ومهارات لطرق الباحثين إرشاد

 لبحثا مجال في المستدامة التنمية وتحقيق والمجتمع المريض لخدمة وذلك الدولي النشر وزيادة العلمي

 .العلمي

 

 األهداف:- 

o دة عدد األبحاث الدولية الصادرة باسم جامعة فاروس سنويا  زيا. 

o تحفيز وتعزيز أبحاث النانو تكنولوجي التي تتم بمعمل النانو تكنولوجي بكلية الصيدلة. 

o  تحفير عملية النشر الدولي داخل فاروس عن طريق مساعدة وإرشاد الباحثين لطرق ومهارات نشر

 .ر البحثأبحاثهم دوليا   في جميع مراحل تحضي

o لمواجهة  إبقاء الباحثين في مواكبة مستمرة لما يستحدث من مهارات وتطورات في عملية النشر الدولي

 .مشاكل رفض األبحاث

o رفع الترتيب الدولي لجامعة فاروس ضمن التصنيف العالمي للجامعات. 

o تعزيز عملية تكوين كوادر داخلية بجامعة فاروس من أعضاء هيئة التدريس. 

o ج أبحاث ق عمل متنوعة التخصصات من الباحثين داخل كلية الصيدلة وباقي كليات الجامعة إلنتاتكوين فر

 ذات مستوى أعلى في النشر الدولي

 

 العسكرية التربية مركز (ل

                 

 : العسكرية التربية إجراءات

 

o ة التربيةدور قيمـة ـدادلس طلـب لتحريـر( النظـري المبنـى) الطلبـات تلقـي مكتـب إلى الطالب  هيتوج 

 2017 دفعة قبل ما العسكرية

o العسكرية ةالرتبيـ دورة قيمـة لسـداد البنـك أو( الهندسـة بكلية) الرئيسية الخزينة إلى الطالب يتوجه 

o السـدادب يفيـد مـا لتسـليم( األول الـدور) اإلداري بـالمبنى التجنيـد مكتـب إلى الطالـب  هيتوجـ 

 .بها بالحضور يقوم سوف التى العسكرية لدورةا ميعاد وتحديد
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 سياسات التعليم والتعلم بالجامعه 
 التعليمية ةالفاعلي معايير لتطوير وذلك والـتعلم التعلـيم فـى مجال واضحة سياسات باإلسكندرية فاروس جامعةل

 :من كل على باالرتكاز

 

 والمقررات البرامج لتطوير العمل سوق مواكبة. 

 التدريس هيئة أعضاء هاراتم تنمية . 

 الطالب كفاءة رفع. 

 ناسبلما التعليمي والمناخ المادية اإلمكانيات  توفير. 

العلمي البحث  وربط المستمر التقويم مبدأ على تقوم بالجامعة والتعلم التعليم سياسات  ان كما  

التعليمية العملية بتطوير  

. 

 :والتعلم التعليم سياسات أهداف

 دوليوال واإلقليمي المحلى المستوى على الجامعة كليات بكل والتعلم التعليم أساليب وتعزيز تطوير. 

 الجودة  لمعايير طبقا المناسبة التعليمية البيئة  توفير. 

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة للمعايير طبقا الخريج مواصفات تحقيق. 

 
 :الدراسية والمقررات والمناهج التعليمية امجبالبر الخاصة والتعلم التعليم سياسات: أوال

 الدراسية توالمقررا والمناهج التعليمية البرامج وتطوير وضع فى المرجعية االكاديمية  المعايير  تطبيق. 

 يتعامل التى فةالمختل والثقافات المجتمع باحتياجات الدراسية والمقررات واالمناهج التعليمية البرامج  ربط 

 .الخريج معها

 شاركةبالم والتعلم الحياة مدى التعلم ومنهجية الذاتي التعلم طرق على المقررات تدريس طرق رتكازا 

 .وااالكتشاف

 البحث نتائج على بناء التعلم وأساليب الدراسية والمقررات واالمناهج التعليمية للبرامج المستمر التطوير 

 . التعليم مجال فى العلمي

 الدراسية والمقررات واالمناهج التعليمية للبرامج لخارجيا و الداخلي والتقويم المراجعة. 

 الالزمة والمعارف المهارات الطالب اكساب على الدراسية المقررات و والمناهج التعليمية البرامج تركز 

 .العمل سوق فى للتطبيق

 التعليمية االهداف  تحقيق فى  التدريس على والقائمين الطالب بين التفاعلي  الربط. 

 الجامعي للكتاب كبديل التعلمية العملية فى القيمة ذات العلمية المراجع اماستخد. 

 التقويم عدالة  لتحقيق للطالب العلمي االنجاز لتقويم مختلفة طرق استخدام. 

 المختلفة االمتحانات نتائج من الطالب لتظلمات اجراءات اتاحة. 

 دقةوال التامة السرية يضمن بما روالتوالكنت االمتحانات ألعمال االدارية اإلجراءات جميع توثيق 

 . والعدالة
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 : التدريس هيئة بأعضاء الخاصة والتعلم التعليم سياسات: ثانيا

 التدريس هيئة اعضاء لقدرات المستمرة التنمية . 

 لطالبا ألعداد المعاونة والهيئة  التدريس هيئة اعضاء اعداد نسبة فى الجودة  معايير  تحقيق. 

 التعليمية بالعملية الخاصة العلمية البحوث فى  التدريس يئةه اعضاء مشاركة. 

 الطالبية األنشطة فى المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء مشاركة. 

 التعليمية العملية تطوير فى  التدريس هيئة اعضاء كفاءات من المثلى االستفادة تعظيم. 

 

 :بالطالب الخاصة والتعلم التعليم سياسات: ثالثا

 جاتمخر لتحقيق العمل على قادر الطالب من مستوى قبول تضمن التى والتحويل القبول سياسات  تطبيق 

 .المستهدفة التعلم

 التفاعلي التعليم نظام  بتطبيق وذلك التعليمية العملية فى للطالب الفعالة المشاركة. 

 االعمال دةريا مركز خالل من برعايتهم وذلك واالبتكار االبداع التميز، على الطالب تشجيع. 

 األكاديمى اإلرشاد قواعد بتطبيق وذلك المتعثرين للطالب األكاديمى الدعم توفير. 

 للطالب والنفسى والصحى المادى الدعم توفير. 

 حلها على والعمل والمقترحات الشكاوى لتلقى آلية وضع. 

 الخصوصية الدروس من للتخلص آلية وضع. 

 مجموعات إلى بالطال بتقسيم العددية الكثافة على التغلب. 

 الرياضيةو والثقافية العملية األنشطة مختلف فى الطالب لمشاركة وااالدارية المادية التسهيالت توفير     

 . والمجتمعية

 مختلفة أساليب باستخدام التعليمية الفاعلية تقويم فى الطالب مشاركة. 

 

 :والتعلم للتعليم الداعمة توالتسهيال التعليمي بالمناخ الخاصة والتعلم التعليم سياسات: رابعا

 لمعاييرالجودة مطابقة التعليمية المباني. 

 والتحديث تىالذا التعلم طرق و معامل و عالمية بيانات قواعد و مكتبات من المختلفة التعلم مصادر  توفير 

 . لها المستمر

 التعليمية للعملية آمنة بيئة توفير. 

 على مينوالقائ للطالب ومعلنة ودقيقة واضحة التعليمية ةبالعملي المباشرة الصلة ذات اإلدارية النظم 

 .التعليمية العملية

 ومعلنة ودقيقة واضحة التعلم مصادر استخدام وإجراءات معايير. 

 التعليمية الوسائل وجميع التعليمية والمباني التحتية للبنية الدورية الصيانة . 

 برنامج مثل التعليمية للبرامج الدعم تسهيالت توفير power campus , blackboard 
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 كلية اللغات والترجمة وبرامجها: نبذةعن
 

اءة في ين ذوي كفكلية اللغات و الترجمة جامعة فاروس مؤسسة تعليمية بحثية تعمل على تزويد المجتمع بخريج

ستمر لملتعلم اها،  قادرين على تطبيق أحدث التقنيات في مجال التخصص مع القدرة على االلغات التي درسو

 معارفهم لمواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة مجتمعاتهم.لتنمية مهاراتهم و

 

 .خاصة لجامعة تابعة: الكلية نوع

 .اللغةاإلنجليزية :لغةالدراسة

 .المعتمدة الساعات :الدراسة نظام

 -: الجغرافي الموقع

 مصرالعربية جمهورية : الدولة

 اإلسكندرية :المحافظة

 

 :الكلية برامج

 التخصصات التالية:في  امعة فاروس درجة الليسانسج –كلية اللغات والترجمة  تمنح

 زية(مة وليسانس تدريس اللغه االنجليج)ليسانس اللغة االنجليزية والترنجليزية اللغة اإل -

 اللغة الفرنسية  -

 اللغة الصينية  -

 سبانيةاللغة اإل -

 اللغة التركية  -

 .يات المصرية ووزارة التعليم العالن المجلس األعلى للجامعوهذه الشهادات معتمدة ومعادلة م
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 :اإلمكانيات المادية بالكلية

 أوال : المدرجات والفصول:

 (  مدرج2) عدد. 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D312 100 

2 D210 100 

 200 اإلجمالي

 

 فصول دراسية.( 10) عدد 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D318 32 

2 D320 32 

3 D328 32 

4 D332 32 

5 D226 32 

6 D232 32 

7 D244 32 

8 D224 32 

9 D122 32 

10 D322 50 
 338 اإلجمالي

 ثانيا : معامل اللغة:

 ( 5عدد)  غة وترجمةلمعامل 

 السعة رقم الغرفة م

1 D214 36 

2 D216 36 

3 D117 36 

4 D123 36 

5 D224 15 
 159 اإلجمالي
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 امل الكمبيوتر: ثالثا: مع

 (.72( جهاز، إجمالي عدد األجهزة )36عدد األجهزة في كل معمل )،( معامل كمبيوتر2)  عدد 

 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D114 36 

2 D116 36 

 72 اإلجمالي

  

 رابعا: الغرف اإلدارية: 

 

 العدد الوصف م

1 
( جهاز كمبيوتر7مكتبة علمية لجميع األقسام مجهزة بعدد )  

 الستخدام الطالب االنترنت والمكتبة اإللكترونية

1 

 1 غرفة تسجيل الطالب 2

 1 غرفة كنترول 3

 1 مكتب عميد الكلية 4

 1 مكتب وكيل الكلية 5

 5 مكتب أعضاء هيئة التدريس 6

 7 مكتب أعضاء الهيئة المعاونة 7

 1 مكتب أعضاء هيئة التدريس المنتدبين 8

 1 مكتب سكرتارية 9

 1 غرفة الجودة 10
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 بالكلية: المقيدين الطالب دعد

 2020/2021 العام األكاديمي

 994 د الطالبعد

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مستوى الكلية:

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 *المنتدبينالمعارين والمعينين و

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  إجمالي عدد الطالب

 عدد الطالب إجمالي

16.5 994 1: 60.2 

 0.5صحيح والمنتدب بـ  1* يحتسب االستاذ المعين والمعار بـ 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

 المعينين التدريس 

 المراكز +والمنتدبين 

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 التدريس إلى إجمالي عدد الطالب

2.55 994 1:18.9 

 محاضر بمراكز الكلية 28+  0.5صحيح والمنتدب بـ  1المعين بـ  يئة المعاونةعضو الهيحتسب    **

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مستوى البرامج العلمية بالكلية:

 أوالً: برنامج اللغة اإلنجليزية للترجمة:

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 والمنتدبين والمعارين المعينين

بة أعضاء هيئة التدريس إلى نس إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

.56 430 66.151: 

 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

 + المراكزالتدريس  المعينين

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 التدريس إلى إجمالي عدد الطالب

36 430 1:11.9 
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 اللغة اإلنجليزية:تدريس ثانياً: برنامج 

لتدريس  عدد أعضاء هيئة ا

 المعينين والمنتدبين

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

3 37 1:12.3 

 

 

 اللغة الفرنسية: ثالثاً: برنامج

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 والمنتدبينوالمعارين المعينين

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

3.5 19 1:5.42 

 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

 التدريس المعينين+ المراكز

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 لي عدد الطالبالتدريس إلى إجما

03 19 1:0.63 

 

 رابعاً: برنامج اللغة الصينية:

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 والمنتدبين والمعارين المعينين

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

2.5 159 1:63.6 

 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

+ والمنتدبين التدريس  المعينين

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 التدريس إلى إجمالي عدد الطالب

أعضاء هيئة  معاوني عدد

 التدريس  المعينين+ المراكز

أعضاء هيئة التدريس إلى معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

31 37 1:1.9 
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 المراكز

33.5 159 71:4. 

 

 :سبانيةمساً: برنامج اللغة اإلخا

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 المنتدبينالمعارين والمعينين و

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

3.5 302 1:86.28 

 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

+ والمنتدبين التدريس  المعينين

 كزاالمر

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 التدريس إلى إجمالي عدد الطالب

32 302 9.41: 

 

 سادساً: برنامج اللغة التركية:

عدد أعضاء هيئة التدريس  

 والمنتدبين المعينين

التدريس إلى  نسبة أعضاء هيئة إجمالي عدد الطالب

 إجمالي عدد الطالب

2.5 47 1:18.8 

 

أعضاء هيئة معاوني عدد 

+ والمنتدبين التدريس  المعينين

 المراكز

أعضاء هيئة معاوني نسبة  إجمالي عدد الطالب

 التدريس إلى إجمالي عدد الطالب

30 47 651:1. 
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 :أفراد الجهازاإلداري عدد

 

 2020/2021الجامعي للعام المختلفة واألقسام داراتباإل توزيعهم ونسب العاملين أعداد

 

 النسبة العدد القسم

 ICDL 7 ,64%مركز 

IT 24 2,22% 

 %64, 7 إدارة الجامعة

 %55, 6 اإلدارة التجارية

 %37, 4 إدارة المراجعة

 %55, 6 التسويق والعالقات العامة

 %1,66 18 الحسابات

 %27, 3 الشئون القانونية

 %2,96 32 الصيانة

 %92, 10 المطبعة/مركز النسخ

 %92, 10 المكتبات

 %18, 2 الموارد البشرية

 %37, 4 النقطة الطبية

 %18, 2 النقل والحركة

 %92, 1 الوسائط التعليمية

 %64, 7 رعاية شباب

 %3,60 39 أمناء المباني

 %6,29 68 سكرتارية

 %2,29 27 شئون طلبة

 %1,01 11 مخازن

 %4,62 50 اإلنجليزية مركز اللغة

 %37, 4 مركز المعلومات

 %1,20 13 مشتريات

 %31,17 337 شئون بيئة

 %2,40 26 البريد والمراسالت

 %11,84 128 المعامل

 %4,99 54 التمريض

 %83, 9 الزراعة

 %15,9 172 إدارة األمن

 %100 1081 إجمالي
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 بيانهم كاآلتي: ادارى 16 من يتكون والترجمةاللغات  بكلية خاص جهازإداري إلى وجود باإلضافة

 

 العدد القسم 

 2 المكتبات

 5 أمناء المباني

 3 السكرتارية

 2 شئون الطلبة

 2 معامل الحاسب اآللي 

 2 معامل اللغة

 16 اإلجمالي
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 الجزء الثاني

 جيةاإلستراتي عناصرالخطة
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 قیمها الحاكمةو رؤیة ورسالة جامعة فاروس 

 رؤية الجامعة:-

تطمح جامعة فاروس باإلسكندرية أن تكون تكون مؤسسة علمية رائدة تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

من خالل بناء مجتمع معرفى وشراكات محلية ودولية وتوظيف التطورالتكنولوجي المستمر في تنمية قدرات 

.ةمنتسبيها التعليمية والبحثية والمهني  

 رسالة الجامعة:-

تلتزم جامعة فارس باإلسكندرية بدورها فى تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتعليم والبحث 

العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص عادلة للطالب تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف مجاالت 

المحلى واإلقليمي والدولي فى إطار منظومة مرنة تسمح بالتطوير المستمر الحياة، وتعظيم الشراكة مع المجتمع 

.والحفاظ على القيم واألخالقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى  

 القيم الحاكمة :-

 البند األول :التعليم 

نجاحهم الشخصى واالكاديمى تضع جامعة فاروس طالبها فى أولى أولوياتها وتوفر لهم البيئة المناسبة لضمان 

وكذلك توفير الدعم الالزم لذلك وتشجيع الجامعة على تبنى روح التفكير والتساؤل من خالل قديم نطاق يشمل 

مختلف الموضوعات يعمل محفزا رئيسيا لكل من التدريس والتعليم. وتضع الجامعة نصب أعينها احتياجات 

نجاحهم بشتى الطرق ، ومنها توفير المرافق الالزمة والمنح ذوى اإلعاقة وتبذل أقصى الجهد لدعم  الطالب

واللوجيستيات وخصم على الرسوم الدراسية كلما يتطلب األمر ذلك . وتثمن الجامعة جميع أنماط التعليموالتدريس 

 والبحث العلمى وفرص التدريب واالبتكار لتطوير رسالتها .
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والنتائج البحث: الثاني البند  

البحث العلمى ،وتثمن أيضا عملية  ومجموعات الكليات بين المتبادلة الوثيقة قاتالعال اروسف جامعة وتثمن

 تثمن كما. مجموعات أم أفرادا أكانوا سواء الباحثين دعم مع البحث، مشروعات اللخ من العلمي كتشافالا

  المتعددة مجالتها تداخل وتأثير بينها فيما الترابط قوة وكذلك البحثية، التخصصات جميع أهمية فاروس جامعة

 النزاهة :البند الثالث

 تحافظ جامعة فاروس على األمانة واألخالقيات في جميع التعامالتوذلك في ظل أعلى المعايير األخالقية في

 .التدريس والبحث والنشر وااالندامج في العمل العام وكافة الخدمات

 لجامعةبا العاملين وحقوق التدريس هيئة أعضاء: الرابع البند

 بتكاراال لالخ من فيه التميّز وتعزز بها التدريس هيئة أعضاء لجميع المهني التطوير فاروس جامعة تشجع

 بها العاملين التدريس هيئة أعضاء فاروس جامعة تقدر كما. التطوير هذا تجاه عملي مذهب وتبين والدقة بداعاالو

 التدريس هيئة أعضاء لجميع أجور توفير مسئولية الجامعة عاتق على تقع كما. وتكافئهم يميزها ما أهم باعتبارهم

 .المحلية األجور ومستوى يتناسب بما نفقاتهم لتغطية بها والعاملين

 المهنية والنقابات األكاديمية باالتحادات عترافاال: الخامس البند

جميع  بحقوق يتعلق فيما لالعم قوانين وتحترم المهنية، والنقابات األكاديمية باالتحادات فاروس جامعة تعترف

 .المرأة حقوق وكذلك بها، العاملين وجميع التدريس هيئة أعضاء

 المقيد وغير الحر والتعبير البحث: السادس البند

 تمييز أي بال والتعبير الفكر حرية تثمن فالجامعة فاروس لجامعة الرئيسي الهدف هو المعرفة إلى السعي ي عد

 موراأل على المسبب عتراضاال إبداء حرية وتعد.كاديميةاأل الحرية ضمان مع الحر والتعبير البحث إلى ضافةألبا

 .الحرية بمدأ الجامعة التزام إطار في متاصال أمرا الفرد عليها يعترض قد التي

 نتماءاإل و التنوع مجتمع: السابع البند

 وكل والكلية للطالب تيحي ومحب عادل بمجتمع ترحب فهي الفئات جميع وادماج التنوع فاروس جامعة تثمن

 بيئة في والعمل بتكارواال التعلم إمكانية وتجاربهم وقدراتهم نظرهم ووجهات خلفياتهم فالاخت مع بها العاملين

المجتمع  في الجامعة مكانة مع ليتناسب مجتمعي حوار أي في المشاركة من كنهممي   كما حتراماإل يسودها

 .النطاق واسع والمحلي كاديمياأل
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 المساواة: الثامن دالبن

 الشأن بهذا يتعلق ما كل رصد على حريصة فهي الجنسين؛ بين المساواة تحقيق ضمان على فاروس جامعة تعمل

 . بالجامعة الخاص الوظيفي األجر وجدول والوظائف عمالألا جميع في

 الحدود عبر ستكشافواال العلمية تالالمجا بين التعاون: التاسع البند

 قات الموجودة بينها وتداخلها. فالجامعة تدعمالكاديمية وقوة العألت االس أهمية جميع المجاتثمن جامعة فارو

كاديمية وتتصدى للتحديات والفرص الهامة. كما ألالموضوعات الشاملة في كل الجهود التي تظهر في الوحدات ا

عمال ألا لبحث العلمي وقطاعبتكارية مع مؤسسات التعليم واوتسعى الجامعة إلى الحصول على فرص الشراكة اال

 .هلية ومجال الرعاية الصحيةألوالمؤسسات والجمعيات ا

 العام المجال في ندماجاال لالخ من المعيشة نمط تغيير: العاشر البند

 ونقاط احتياجاتها على والتعرف والدولية، قليميةإلا والشئون المحلي المجتمع في ندماجاال فاروس جامعة تثمن

 لخال من المجتمع في سهامإلا إلى جاهدة   الجامعة وتسعى. لها ستفادةاال لتحقيق توجدها التي المعرفة وتقديم قوتها،

 .التراث واحترام النزاعات حل استراتيجيات وإيجاد وتطبيقها، ونشرها المعرفة إيجاد مواصلة

 الطبيعية البيئة احترام: عشر الحادي البند

 المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف بذلك متبعة   مستدام لمستقبل لحلو تقديم في دورها فاروس جامعة ت ثمن

 بيئي ا، مستدام بشكل وعمل عيش سبل انتهاج الجامعة تدعم كما 2030. لعام ستراتيجيةإلا مصر خطة وكذلك

 .البحثية والبرامج األكاديمية، والبرامج دارة،إلا برامج في واجتماعي ا واقتصادي ا،

 التوسع استراتيجيات:شرع الثاني البند

 استراتيجية تتبع كما وت ثمنها، العلمية المباحث كل في الناشئة الجديدة الموضوعات بأهمية فاروس جامعة تقر

 .القومية االحتياجات وتلبي الناشئة القضايا هذه مثل مع تتماشي لكي بنيتها في توسع

 الجودة: عشر الثالث البند

 توفير في وكذلك دارةإلا وأنشطة كاديميةألا نشطةألا كل في وتتبعها ودةالج إجراءات فاروس جامعة ت ثمن

 جتماعيةاال الخدمات
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 :وقيمها الحاكمة الكليةة ورسالرؤية 

:تهاورسال فيما يلى نص رؤية الكلية  

 رؤية الكلية:

 في زالتميو الريادة تدعم متخصصة تعليمية مؤسسة تصبح أن إلى فاروس جامعة والترجمة اللغات كلية تتطلع

 كبتوا ودولية محلية شراكات على قائمة وبحثية علمية برامج خالل من واألدب والترجمة، اللغة، مجاالت

 ميةالتن أهداف لتحقيق المختلفة الثقافات بين الحضاري الحوار في وتساهم المستمر، التكنولوجي التطور

 . المستدامة

 رسالة الكلية:

 اللغة راساتد مجال في وتكنولوجية وثقافية، تعليمية، بيئة بتوفير فاروس امعةج والترجمة اللغات كلية تلتزم   

 قادرة كوادر إلعداد وتسعى والدولي، المحلي المجتمع مع شراكات خالل من وخريجيها الكلية لطالب والترجمة

 مسئولياتهاب كليةال وتلتزم. المستمر التطوير خالل من العصر متطلبات ومواكبة العمل سوق احتياجات تلبية على

 .تمعالمج وخدمة المستدامة، والتنمية العلمي، والبحث والتعلم، التعليم، في األخالقية القيم ترسيخ في

 القيم الحاكمة لكلية اللغات والترجمة:

 البند األول: نُظم التعليم

 المستويين لطالبها علىتولي كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية متميزة    

بية الجهد لتل الشخصي، واألكاديمي. وكذلك تقدم الدعم الالزم لتشجيع الطالب على التفكير اإلبداعي. وتبذل أقصى

احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن طريق: المرافق الالزمة،والدعم اللوجيستي، وخصم على 

االبتكار، التدريب، و المدمج، كما تتيح فرصلكلية أساليب التعلم الرسوم الدراسية كلما تطلب األمر. وتطبق ا

 وريادة األعمال. 

 البند الثاني: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية

لمي، تعمل كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس على تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على البحث الع

مجاالت  األكاديمي لتعزيز قدراتهم على االبتكار واإلبداع والتميز في والتنمية المهنية، ومواكبة التطور

 التخصص. 

 البند الثالث: البحث والتعبير الحر والتعاون بين المجاالت المختلفة
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كاديمية، جامعة فاروس إلى دعم حرية الفكر والتعبير مع الحفاظ على الهوية األبتهدف كلية اللغات والترجمة 

عمال لجامعة. وتحرص الكلية على التعاون مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وقطاع األوالقيم الحاكمة ل

 والمؤسسات والجمعيات األهلية.

 البند الرابع: احترام البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة 

بيئي ا  ةمن أجل تنمية مستدام 2030لعام  اإلستراتيجيةجامعة فاروس خطة مصر بكلية اللغات والترجمة  تنتهج

 واجتماعي ا و اقتصادي ا في برامج اإلدارة والبرامج األكاديمية والبحثية.

 البند الخامس: إجراءات الجودة

اإلدارية ا األكاديمية وجامعة فاروس إجراءات الجودة وتحترمها في كل أنشطتهبكلية اللغات والترجمة ى تتبن

 .والخدمية

---------- 

ي ف جاءتكما  المحدثة ورسالتهاغة القيم الحاكمة لتتماشى مع رؤية الجامعة وصيا ورسالتهاتحديث رؤية الكلية  تم

وتوزيع استبيانات للفئات  لعصف الذهنيعن طريق عقد لقاءات ل ( وذلك2025-2020) اإلستراتيجيةخطتها 

 :التالية

 التدريس هيئة * أعضاء

 المعاونة الهيئة * أعضاء

 * الجهازاإلداري

 * الخريجين

 ب* الطال 

 .المستفيدة *الجهات 
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 -عداد التالية :االستبيانات األفي  وشارك

انات تبيسإلعدد ا

القابلة للتحليل 

 اإلحصائي

 
 الفئة

 أعضاء هيئة التدريس 1- 10

 عضاء الهيئة المعاونةأ2- 14

 داريإلالجهاز ا 3- 4

 الخريجين 4- 22

 ب مرحلة البكالوريوسالط 5- 122

 ةجهات المستفيدال6- 3

 

 :الجامعة  رسالةمع ة الكلية تساق رسالا ةمصفوف 

 رسالة الجامعة رسالة الكلية المكون

 دماتالخ -1
 

 على فاروس جامعة والترجمة اللغات كلية تعمل

 مجال في وثقافية،وتكنولوجيةتوفيربيئة تعليمية 

 وخريجيها. الكلية لطالب والترجمة اللغة دراسات

 يةباإلسكندر فاروس جامعة تلتزم

 ومحفزة مستقرة بيئة توفير في بدورها

 العلمي. والبحث للتعليم
 

السوق  -2

والمسئولية 

 االجتماعية

 والدولي،وتسعى المحلي المجتمع مع شراكاتتوفر

 العمل سوق احتياجات تلبية قادرةعلىكوادر إلعداد

 التطويرالمستمر خالل العصرمن متطلبات ومواكبة

 يةاألخالق القيم ترسيخ في الكلية بمسئولياتها وتلتزم

 والتنمية العلمي، التعليم،والتعلم،والبحث في

 وخدمة  المجتمع. المستدامة،

 التنمية تحقيق من تمكن طالبها

 ، الحياة مجاالت مختلف في المستدامة

 المحلي المجتمع مع الشراكة وتعظيم

 منظومة إطار في والدولي واإلقليمي

 والحفاظ المستمر بالتطوير تسمح مرنة

 مع المجتمعية واألخالقيات القيم على

 .والتكنولوجي. العلمي التطور مواكبة
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 ناها الكلية:تتب يالسياسات الت

 أواًل: السياسات العامة

تتبنى السياسات العامة لقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. -  

نظمة على المستوى المحلي االلتزام الجاد بمبدأ حماية الملكية الفكرية واحترام القوانين ال - .الدوليو م   

 

 ثانيًا: سياسات التعليم والتعلم:

 .سياسة عدم قبول مقترحات من شأنها إضعاف جودة العملية التعليمية

 .سياسة المحافظة على رضا الطالب

 .سياسة المواءمة بين مخرجات التعليم والتعلم واحتياجات سوق العمل

 .لتعليم والتعلم طبق ا لمعايير الجودةسياسة التطوير المستمر لمنظومة ا

 .سياسة محاربة الدروس الخصوصية

 .بصورة جدية وسريعة مع ضمان الخصوصية والعدالةهم مشاكلوسياسة التعامل مع شكاوى الطالب 

 .سياسة التعامل مع ضعف حضور الطالب

 :يا لما يلامعات من أعداد طبق  للج سياسة القبول : تتبنى الكلية سياسات القبول التي يحددها المجلس األعلى

 ( ، ويريد االلتحاق بالكليةيلى الثانوية العامة )علمي أو أدبع أن يكون الطالب حاصال  

 .الطالب الحد األدنى للقبول طبق ا لما يحدده مكتب التنسيق في كل عام يأن يستوف

جازات الكلية نسب اإل يععارة واالنتداب، كما تراريق اإلالتعامل مع نقص أعضاء هيئة التدريس عن ط

سن سير أعداد أعضاء هيئة التدريس لحفي  للتعيين لتحقيق الكفاية باإلضافة إلى عمل خطة خمسيةواإلعارات 

 العملية التعليمية.

 

 ثالثًا: سياسة البحث العلمي:

سياسة دعم البحث العلمي -  

س لزيادة معدالت النشر الدولي.سياسة تحفيز أعضاء هيئة التدري -  

سياسة دعم الحضور والمشاركة في المؤتمرات الدولية. -  

 

 رابعًا: سياسة خدمة المجتمع:

لبيئة ع وتنمية اسياسة توفير الخدمات للمجتمع المدني من خالل أنشطة لجان الكلية المختلفة المعنية بخدمة المجتم

 داخل الكلية حمالت للتبرع بالدمالمحلية والتى تقدم العديد من األنشطة المجتمعية كـزيارات دوراأليتاموعمل  
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 :خامًسا: سياسة الكلية في مجال التعاون الدولي

 

 :اتفاقيات تعاون دولية

 
 XCELINGتحاد األوروبي االمشروعات 

ومشروع ج" وهقامت كلية اللغات و الترجمة بعمل اتفاقيات مع مشروع" إكسلين تحاد األوروبيبالتعاون مع اال

مول من مشروعات ا ة جامعات مصرية من بينهم جامع 6جامعات أوروبية و 6تحاد األوروبي تتعاون به الم 

 سبانيةاإل األكثر تحدث ا، ومنها اللغةفاروس، و يهدف هذا المشروع إلى تعليم طالب الكلية اللغات األجنبية 

 روع.والفرنسية واأللمانية واإلنجليزية واإليطالية ، حيث إن جميع تلك اللغات متوفرة بالمش

 

 

7Ling 

ا إطالق بالتعاون مع اال ية اللغة لالكفي  لتعليم الطالب 7Lingبتطبيق  ورش عمل خاصةتحاد األوروبي تم أيض 

 واللغة الفرنسية كلغة ثانية . سبانيةاإلنجليزية و اللغة اإل

 

University College Dublin  

يجي ي تيح لخر م التعليم بالجامعة إلى مستوى علميتسعى كلية اللغات و الترجمة بجامعة فاروس إلى االرتقاء بنظا

يات وقيع اتفاقتالكلية اكتساب المهارات المهنية الالزمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي وذلك من خالل 

 ،ثينتفاقيات:تشجيع تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحعالمية، وتشمل هذه اال تعاون مع جامعات

ت وندوات باإلضافة إلى تنظيم مؤتمرا ،وتوفير منح  دراسية للطالب والهيئة المعاونة ،حاث مشتركةوإجراء أب

 عها مع جامعة التي تم توقيتفاقيات التعاون اكلية بإنشاء برامج مشتركة بموجب كما قامت ال.مشتركة بين الطرفين

 ستوى التعليمبهدف تدويل التعليم بالكلية وكذلك االرتقاء بم مجال تدريس اللغة اإلنجليزية في  يرلنداأدبلن ب

 والبحث.

 
Trinity College 

 ترنت بمعملالترجمة بندوات مشتركة  باللغة اإلنجليزية مع جامعة "ترينتى كولج" عبر اإلنتقوم كلية اللغات و

روع في إطار أنشطة مش "بلند"بجامعة  Trinity collegeاالبتكار اللغوي بين كلية اللغات و الترجمة و 

XCELING ن ملمبتكر للغة الألجنبية في مصر" والممول نحو التميز في اللغويات التطبيقية. "التدريس ا

 . ERASMUS+تحاد األوروبي مشروع اال

 

 

MALAYA University  

 في نةس كل يف رجدوت م.1934 نةس ماليزيا يف عليميةت مؤسسة أقدم هيتفعيل التعاون مع جامعة ماليا بماليزيا و

 االجتماعية، والعلوم اإلدارة،و والهندسة، لطب،ا خاصة: لفروعا كافة في لعالما في المتفوقة الجامعات قائمة

 .واللغويات
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Agence Universitaire de la Francophonie 

)AUF(لجامعية اشبكات تعتبر الوكالة الجامعية للفرانكفونية مؤسسة دولية تضم الجامعات والمعاهد العليا وال

 طوير مجاليومراكز البحث العلمي الناطقة باللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم وتعتبر الم حرك الرئيسي لت

الل خمن  )AUF (ةقامت الوكالة الجامعية للفرانكفونيوقد التعليم العالي، والبحث العلمي في القمم الفرانكوفونية.

دعم لإطالق مشروع جديد لمركز متخصص للدمج والتكامل المهني بية  باإلسكندريزها الرقمي الفرانكفونمرك

امعية في االبتكار وريادة األعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة الفرنسية وعدد من المؤسسات الج

 بهدف للفرنكفونية الجامعية الوكالة عم تعاون اتفاقيات ذلكك والترجمة اتاللغ ليةك .أبرمتمصر وجامعة فاروس

 عمل.برامج للتدريب على التحول الرقمي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك تهيئة الطالب لمتطلبات سوق ال عمل

 

 :زيارة وفود أجنبية
ن األكاديمي إثراء س بل التعاوفي  الصينية بزيارةكلية اللغات والترجمة مما يسهم ”Yunnan“ قام وفد من جامعة

 وتبادل الخبرات المختلفة.
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 الجزء الثالث

 هاوتطوير اإلستراتيجيةالخطة  عدادإ جيةمنه
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 عدة مراحل خالل من وذلك والخارجي الداخلي الوضع الراهن وتقييم للكلية والخارجية الداخلية البيئة تحليل تم

 :في تمثلت

 الالزمة : البيانات جمع مرحلة

فى  تمثلت راحلم عدة خالل من وذلك والخارجي الداخلي الموقف يموتقي للكلية والخارجية الداخلية البيئة تحليل تم

 اآلتى:

 : الالزمة البيانات جمع مرحلة .1

 والضعف القوة نقاط لتحديد وذلك المستندات وفحص والمالحظات واإلستبيانات  المقابالت خالل من تمت      

  .والتهديدات والفرص

يلي كما الطرق لكت خالل من البيانات تجميع عملية توضيح ويمكن  : 

 :المقابالت أوالً  

 :المقابالت أهداف -

 لمعرفة واإلداريين المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء القيادات مناقشة إلى تمت التي المقابالت هدفت  

الكلية احتياجات ولتحديد للكلية الراهن الوضع حول آرائهم . 

 :المقابالت أنواع -

 يسمى فيما والترجمة اللغات بكلية المختلفة الفئات مع النقاشية والمجموعات بالتالمقا من عدد إجراء تم    

مهيكلة غير بمقابالت  Interviews Unstructured معينة قضايا حول ومفتوح عام بشكل المناقشات تمت حيث 

كالتالي المقابالت وكانت. لألسئلة محدد نمط أو بشكل التقيد دون : 

 من وعدد لبرامجا منسقي والسادة الكلية، عميدة في متمثلة الكلية في كاديميةاأل للقيادات مقابلة إجراء .1

 ةللكلي الراهن الوضع تقييم بهدف وذلك ؛ التدريس هيئة أعضاء السادة مع الخطة فريق أعضاء

 .تخطيها يتم أن يمكن التي والعقبات القادمة للفترة التوجهات وتحديد

 من وعدد برامجال منسقي والسادة الكلية، عميد في متمثلة الكلية يف األكاديمية للقيادات مقابلة إجراء .2

 سواء تواجههم التي المشكالت لمعرفة وذلك المعاونة الهيئة أعضاء السادة مع الخطة فريق أعضاء

 .العليا الدراسات مجال في أو التعليمية المنظومة في
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 من وعدد برامجال منسقي والسادة الكلية، دعمي في متمثلة الكلية في األكاديمية للقيادات مقابلة إجراء .3

 في متواجهه التي واإلحتياجات المشكالت لتحديد وذلك بالكلية اإلداريين مع الخطة فريق أعضاء

 .بالكلية المختلفة اإلدارات

  بالكلية القيادات األكاديميةجتماع جانب من ا
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 لتدريس بحضور عميد الكلية.البرامج وأعضاء هيئة ا جانب من االجتماعات مع بعض ممثلي

 

 .جتماعات مع بعض أعضاء الهيئة المعاونة بحضور عميدة الكليةجانب من اال
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 :اإلستبياناتثانياً:

 :في ومراحلها اإلستراتيجية بالخطة الخاصة اإلستبيانات إعداد خطوات وتمثلت

 :والفئة الهدف تحديد  -

 للتعرف ذلكو للكلية الراهن الوضع لتحديد تهدف إستبيانات بتطبيق الجودة ضمان وحدة خالل من الكلية قامت     

 اإلستراتيجية الخطة إعداد في منها لإلستفادة بالكلية التعليمية المنظومة عناصر حول المختلفة الفئات آراء على

 :على اإلستبيانات من المستهدفة الفئات إشملت وقد

 * أعضاءهيئةالتدريس 

 * أعضاءالهيئةالمعاونة

 * الجهازاإلداري

 * الخريجين

 * الطالب 

 .المستفيدة *الجهات 

 :ستبياناال مفردات صياغة  -

 المختلفة. الفئات رأي ستطالعال وغيرمفصل امفتوح   ليكون ستبياناال صيغ

 :ستبياناال قوائم توزيع خطة وضع -
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حيث كان . نزيع قوائم االستبيابوضع خطة تو اإلستراتيجيةقامت وحدة ضمان الجودة بالكلية وفريق إعداد الخطة 

م بتوزيع من الفئات المختلفة. كما تضمنت خطةالتوزيع القياعشوائيةمن المستهدف وفقا لتلك الخطة أخذ عينة 

إلداريين ال على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأيضا ييما باإلعن طريقة إرساله قوائم االستبيانات

لتواصل ابيانات عن طريق مواقع ستلطالب والخريجين فقد أ رسلت االلكل من ل والجهات المستفيدةأما بالنسبة

 تضعو  . كذلك االستبيانات ملء هذهبضرورة  والخريجين مع التنبيهعلى الطالبوايميالت الخريجين االجتماعي

 .خطة زمنية لتجميعوتحليل االستبيانات

 :الفئات من فئة كل جمعهامن أمكن التي االستبياناتعدد التالي الجدول ويوضح

 

ليل تبيانات القابلة للتحسالعدد ا

 اإلحصائي
 الفئة

 أعضاء هيئة التدريس 1- 9

 عضاء الهيئة المعاونةأ 2- 10

 داريإلالجهاز ا 3- 5

 الخريجين 4- 20

 الطالب5- 24

 لجهات المستفيدةا -6 9

 اإلجمالى 77

 

 :ثلم مشابهه من مصادر عديدة االطالع على وثائقثالثا: 

 2025-2020لجامعة فاروس جية تياالخطة االستر -

 .للجامعة العلمي بحثال خطة -

 استراتيجية التعليم والتعلم للجامعه -

 امعه عين شمس مرحلة الليسانس والدراسات العلياجدليل كلية االسن  -

 ايرلندا –UCC غات واالداب والحضارة الخطة االستراتيجية وموقع كلية الل -
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 :النتائج ستخالصا مرحلة

 اعتماداعلى بؤرية مجموعات خالل من الخارجية البيئة في والضعف القوة نواحي المرحلة هذهفى  وحددت

 .والمالحظة تالمقابال ونتائج ستبياناتإلل اإلحصائي التحليل نتائج من استخالصها تم التي والمعلومات البيانات

 الداخلي التحليل: والً أ

 Strengths:القوة نقاط

ة نجليزيقسام اللغة اإلأوالتركية، فضال عن  سبانيةوجود تخصصات نادرة مثل اللغة الصينية واإل .1

 الفرنسية. و

 ديها معمال  لن أمرحلة الليسانس كما في  سكندريةترجمة الفورية والمرئية في اإلتتفرد الكلية بتدريس ال .2

 مكانيات التكنولوجية اإلفي  هو الوحيد من نوعه امتخصص  

االنجليزية لألغراض المهنية"  ةباسم "اللغ -خرى الكليات األي ف ال يوجد له نظير-برنامج جديد نشاء إ .3

 لعالمية.اتطوير الئحة برنامج اللغة االنجليزية )الترجمة( لرفع مستوى الطالب ومواكبة المستجدات و

 الصينية ةبرامج اللغفي  االستعانة بمحاضرين أجانب .4

 -Francophonieمثل ) يكاديمجنبية لتحقيق التعاون األأ عقد شراكات مع جامعات وجهات .5

Erasmus Fulbright – Dublin – Malaya) 

 Blackboardلكترونية تعليمية متخصصة للتعليم عن بعد إوجود منصة  .6

 Power campusيد برنامج خاص بالتسجيل اإللكترونوجو .7

 دث طرق التعليم الهجين.ستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم متطورة ومزودة بأحاوجود  .8

 متخصصة لتنمية قدرات الموارد البشرية بالكلية. ةوجود مراكزفعال .9

 مدارس اللغات ومكاتب الترجمة لتأهيلهم لسوق العمل.في  للطالبي التدريب الميدان .10

 عمال ضمن مقررات الكلية.دخال مادة ريادة األإ .11

 الموقع الجغرافي المتميز للجامعة. .12

 ت.آالتدريس ومعاونيهم وربطه بالمكافء أعضاء هيئة وجود نظام تقييم أدا .13

 اتباع حزمة من اإلجرراءات والسياسرات الوقائيرة وضروابط سربل السرالمة الصرحية فري ظرل أزمرة فيرروس .14

 كورونا.

 

 :Weaknesses الضعف نقاط

 .بالكلية التنظيمي الهيكل اكتمال عدم .1

 درتها.لن انظر   التخصصات بعضفي  أعضاءهيئةالتدريس أعدادفي  ضعف .2

 .بالجامعة الكوادرالمتميزة المحافظةعلى آلية تطبيق .3

 بالكلية. التعليمية للبرامج الترويج محدودية .4
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 الخريجين. متابعة محدودية .5

 .محكمة علمية دورية وجود عدم .6

 . بالكلية المكتبة مستوى ضعف .7

البيئي التحليل: ثانيا  

: Opportunities   -الفرص

 .نجليزيةقسم اللغة اإلفي  فتح برامج جديدة للدراسات العليا .1

 .توفر فرص عمل جديدة للخريجين ياللغات والمدارس الدولية التتزايد مراكز .2

 استيعاب الجامعات الخاصة للطالب الذين تعجز الجامعات الحكومية عن استيعابهم.  .3

 وغيره. "فولبرايت"تحاد األوروبي ونح بحثية من مؤسسات دولية مثل االوجود م .4

تصاظ .5 جتمع إلهور توجه م   .التعليم الخاص وزيادة الطلب على االلتحاق به ىعد في الم 

 .ية بدون مقابل ببنك المعرفة المصروجود قواعد بيانات دولية للبحوث العلمية الدولية والمتاح .6

المرحلرة بلمتطلبات سوق العمرل  ر اللوائح وفتح برامج جديدة طبقامرونة المجلس األعلى للجامعات لتطوي .7

 العالمية.ولى تتوافق مع التوجهات الجامعية األ

: Threats   - التهدیدات

 سكندرية وحولها.خل محافظة اإلانضمام جامعات وبرامج جديدة إلى المنافسة دا .1

توافرفرص عمل بالداخل والخارج تستقطب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة  .2

 المعاونة.

 ملمتطلبات سوق العفي  التغيرات السريعة .3

راسة المتالحقة وتأثيرها على الدوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية المتسارعة وتغيرات األ .4

 األكاديمية.

 ارتفاع نسب القبول في بعض الكليات المنافسة مع انخفاض مصاريف تلك الجامعات. .5
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 ثالثا: مصفوفة األوزان
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 -ستراتيجية :اإل البدائل دتحدي: رابعا

 العوامل الداخلية (S)مجاالت القوة (W)مجاالت الضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل الخارجية

 عدم اكتمال الهيكل التنظيمي بالكلية. .1

ضعف فى أعداد أعضاء هيئة التدريس  .2

 تهافى بعض التخصصات نظرا لندر

تطبيق آلية المحافظة على الكوادر  .3

 المتميزة بالجامعة.

ية الترويج للبرامج التعليمية محدود .4

 بالكلية

 الخريجين. محدودوية متابعه .5

 عدم وجود دورية علمية محكمة. .6

ضعف تعزيز المكتبة بالكتب والدوريات  .7

 .العلمية

 

 

 

صات نادرة مثل وجود تخص .1

 سبانيةاللغة الصينية واإل

قسام اللغة أضال عن ، فوالتركية

 الفرنسية.نجليزية واإل

الترجمة  تتفرد الكلية بتدريس .2

الفورية والمرئية في 

سكندرية فى مرحلة اإل

 ن لديها معمال  أالليسانس كما 

هو الوحيد من  امتخصص  

مكانيات اإل ينوعه ف

 التكنولوجية

ال يوجد - نشاء برنامج جديدإ .3

 -خرى له نظير فى الكليات األ

نجليزية باسم "اللغة اإل

تطوير لألغراض المهنية" و

ليزية نجالئحة برنامج اللغة اإل

)الترجمة( لرفع مستوى 

الطالب ومواكبة المستجدات 

 العالمية.

االستعانة بمحاضرين أجانب  .4

 الصينية ةبرامج اللغ يف

عقد شراكات مع جامعات  .5

جنبية لتحقيق التعاون أوجهات 

مثل  يكاديماأل

(Francophonie- 

Erasmus Fulbright – 

Dublin – Malaya) 

لكترونية تعليمية إمنصة  وجود .6

صصة للتعليم عن بعد متخ

Blackboard 

وجود برنامج خاص  .7

بالتسجيل اإللكترونى 

Power campus 

وجود إستراتيجية للتدريس  .8

والتعلم والتقويم متطورة ومزودة 
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 بأحدث طرق التعليم الهجين.

 ةوجود مراكزفعال .9

متخصصة لتنمية قدرات 

 الموارد البشرية بالكلية.

التدريب الميدانى للطالب  .10

لغات فى مدارس ال

ومكاتب الترجمة لتأهيلهم 

 لسوق العمل.

عمال دخال مادة ريادة األإ .11

 ضمن مقررات الكلية.

الموقع الجغرافي المتميز  .12

 للجامعة.

وجود نظام تقييم أداء أعضاء  .13

هيئة التدريس ومعاونيهم وربطه 

 بالمكافأت.

اتباع حزمة من اإلجراءات  .14

والسياسات الوقائية وضوابط 

ظل  سبل السالمة الصحية في

 أزمة فيروس كورونا

O)+(W 

 (إستراتيجية تحسين وتطوير)

(O+S) 

 ستراتيجية نمو وتوسع(إ)
 (O)الفرص

تفيد من ستراتيجية تسإمجموعة بدائل 

 .مجاالت الضعف ىالفرص المتاحة للتغلب عل

 

ريس تحسين آلية استقطاب أعضاء هيئة التد-1

المتميزين  والهيئة المعاونة واإلداريين

 بهم . واالحتفاظ

 

ناء قواعد بيانات للخريجيين وتحسين ب -2

الروابط بين الخريجيين والجامعة وجهات 

 وتعزيزها التوظيف

ب البحثية وزيادة لطالاالرتقاء بمهارات ا -3

 المحافل المحلية والدولية . مشاركتهم في

 عنتعزيز آليات قياس رضا سوق العمل  -4

 خريج الكلية

ات المجتمعية تدعيم الشراكة مع المؤسس -5

ومنظمات األعمال وتدريب الطالب 

والخريجين وتأهيلهم لزيادة فرص تشغيل 

ستراتيجية تستخدم إمجموعة بدائل 

من مستفيدة  بالكليةمجاالت القوة 

 الفرص المتاحة

 

ة استحداث برامج تعليمية لمرحل-1

من خالل تعظيم الشراكة مع  الليسانس

قبال لجامعات الدولية لالستفادة من اإلا

 المتزايد على التعليم الخاص المتميز .

 

 ادية والبشريةات الميمكاندعم اإل -2

التوسع فى مجاالت خدمة . -3

 مع وتنمية البيئةالمجت

طبيق معايير االعتماد تالتوسع فى  -4

والجودة العالمية لتحسين العملية 

ا على المقومات التعليمية اعتماد  

 المادية والبشرية المتاحة .

االستفادة من الخبرات المحلية  -5

فتح برامج جديدة  .1

 يلعليا فللدراسات ا

 نجليزيةقسم اللغة اإل

تزايد مؤسسات  .2

ومراكز اللغات 

والمدارس الدولية التى 

توفر فرص عمل 

 جديدة للخريجين

استيعاب الجامعات  .3

الخاصة للطالب الذين 

تعجز الجامعات 
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سوق العمل خريجى الجامعة طبقا لمتطلبات 

 . المحلى واإلقليمى والدولي واحتياجاتها

طوير أداء منظومة البحث العلمى ت -6

 وإنشاء دورية علمية بالكلية.وتعزيزها 

وإبرازها ة حسين الصورة الذهنية للكليت -7

ووضع سياسات إعالمية وتسويقية شاملة 

 .والترويج لها برامج الكليةبللتعريف 

ات توثيق كافة األنشطة وعمل قواعد بيان -8

 شاملة لها و نشرها.

تاحة فرص إالتواصل مع خريجي الكلية و – 9

 التعليم المستمر

والدولية لمراكز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

حيث تكون مراكز معتمدة والطالب ب

حافظة نطاق م يللتدريب ف

 سكندرية .اإل

 زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي -6

 مع الجامعات األجنبية وتفعيلها.

 عقد شراكات مع جامعات عالمية. -7

تفاقيات مع االالمزيد من عقد -8

رجمة ومدارس شركات ومكاتب ت

لتوظيف سنويا  وتنظيم اليوم الوظيفي

 الخريجين

امج المتطورة في نظام استخدام البر-9

 عليمالت

الحكومية عن 

 استيعابهم.

نح بحثية من وجود م .4

مؤسسات دولية مثل 

ألوروبي تحاد ااال

 .والفولبرايت وغيره

تصاعد  .5 ظهور توجه م 

جتمع إلي  في الم 

التعليم الخاص وزيادة 

الطلب على االلتحاق 

 به

وجود قواعد بيانات  .6

دولية للبحوث العلمية 

الدولية والمتاحة بدون 

مقابل ببنك المعرفة 

 المصرى.

مرونة المجلس  .7

األعلى للجامعات 

لتطوير اللوائح وفتح 

ا  برامج جديدة طبق

لمتطلبات سوق العمل 

بالمرحلة الجامعية 

األولى تتوافق مع 

 التوجهات العالمية .

 

 

(W+T) 

 (نكماشإستراتيجية ا)

T)+(S 

 (ستقرارإستراتيجية ثبات وا)
 (T)التهديدات

ستراتيجية تحد من مجاالت إمجموعة بدائل 

 . التهديدات الخارجية الضعف وتتجنب

 

 

م ستراتيجية تستخدإمجموعة بدائل 

متجنبة  بالجامعةمجاالت القوة 

 .التهديدات الخارجية

 

سعى الكلية للتقدم للحصول على -1

عتماد من الهيئة القومية لضمان اال

 جودة التعليم واإلعتماد

مواكبة التطور فى مجاالت تقنية  -2

انضمام جامعات وبرامج  .1

يدة إلى المنافسة داخل جد

سكندرية محافظة اإل

 وحولها.

الداخل توافرفرص عمل ب .2
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 المعلومات واالتصاالت .

ون مع المؤسسات تفعيل التعا -3

 المجتمعية واالستفادة من الشراكات

المحلية والدولية لتطوير البرامج 

والمقررات الدراسية وزيادة فرص 

تشغيل خريجى الجامعة فى المحافل 

 المحلية والدولية .

 تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد. -4

،وتعيين أوائل فى التخصصات النادرة

والمحافظة على .الكلية خريجي

الكوادر المتميزة المتواجدة بالفعل عن 

االنتماء والرضا طريق رفع مستوى 

لتحقيق النسب المرجعية ؛الوظيفي

 لى االكتفاء الذاتىوالوصول إ

وثيق كافة األنشطة الطالبية ت -5

ها ونشاطاتوتحديث كل بيانات الكلية 

 على الموقع اإللكتروني للجامعة.

 

والخارج تستقطب 

الكفاءات المتميزة من 

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة.

 فيالتغيرات السريعة  .3

 متطلبات سوق العمل

وضاع تغيرات األ .4

االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية المتسارعة 

متالحقة وتأثيرها على الو

 . كاديميةالدراسة األ

ارتفاع نسب القبول في  .5

منافسة مع بعض الكليات ال

انخفاض مصاريف تلك 

 الجامعات.

ارتفاع التكلفة المادية  .6

لحضور المؤتمرات 

العلمية الدولية وصعوبة 

النشر الدولي فى 

الدوريات العالمية 

المحكمة حيث إن الدفع 

 بالعمالت األجنبية.

محدودية استثمار  .7

القطاعين العام والخاص 

 في تمويل البحث العلمي.
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 -: الفجوة تحليل: خامسا

 الوضع الحالي

 

 تحقيقه والمرجو المأمول الفجوة

  وجود تخصصات نادرة مثل

سبانية اللغة الصينية واأل

قسام أفضال عن  والتركية،

 . والفرنسيةنجليزية اللغة اإل

 - االستعانة بمحاضرين

 اللغةبرامج  فيأجانب 

 الصينية

أعداد أعضاء  فيضعف 

بعض  فيهيئة التدريس 

 لندرتها. التخصصات نظرا

تطبيق آلية المحافظة على 

 الكوادر المتميزة بالجامعة.  

عدم اكتمال الهيكل 

 التنظيمي للكلية

 التخصصاتفي  جدد تدريس هيئة أعضاء تعيين 

 على والمحافظة المرجعية النسب لتحقيق النادرة

 طريق عن بالفعل المتواجدة المتميزة الكوادر

 .الوظيفي والرضا االنتماء مستوى رفع

 التدريس هيئة أعضاء استقطاب آلية تحسين 

 ظواالحتفا المتميزين واإلداريين المعاونة والهيئة

 .بهم

 الكلية خريجي أوائل تعيينفي  االستمرار 

 الهيئة أعضاء من الذاتي االكتفاء إلى للوصول

 لديهم أن من التأكد بعد وذلك المعينين المعاونة

 بللطال المعلومة وتوصيل الشرح على القدرة

 .واضح بشكل

 قيادات بتعيين للكلية التنظيمي الهيكل استكمال 

 مما الترقي على المعينين االساتذة مساعدة أو

 جودة وتحقيق التعليمية العملية دعم على يساعد

 .واإلداري األكاديمي األداء

  تتفرد الكلية بتدريس

الترجمة الفورية والمرئية 

مرحلة  فيسكندرية في اإل

ن لديها أالليسانس كما 

هو  امتخصص   معمال  

 فيالوحيد من نوعه 

 مكانيات التكنولوجية اإل

 ال -نشاء برنامج جديد إ

الكليات  فييوجد له نظير 

"اللغة  باسم -خرى األ

االنجليزية لألغراض 

 وتطوير الئحةالمهنية" 

برنامج اللغة االنجليزية 

)الترجمة( لرفع مستوى 

الطالب ومواكبة 

 المستجدات العالمية

 قررد شررراكات مررع جامعررات ع

جنبيرررررة لتحقيرررررق أوجهرررررات 

  محدودية الترويج

للبرامج التعليمية 

 بالكلية

   ضعف تعزيز المكتبة

بالكترررررب والررررردوريات 

 لميةعال

 

  إنشررراء بررررامج تعليميرررة جديررردة تلبرررى احتياجرررات

سرروق العمررل والمسررتحدثات المحليررة واإلقليميررة 

 والعالمية.

  تعزيز المكتبة بالكتب والدوريات العلمية

 الحديثة

 .االشتراك في قواعد بيانات ودوريات عالمية 

  اعتماد بعض المراكز بالجامعة من جهة اعتمراد

للتردريب فري  دولية بحيث تكرون مراكرز معتمردة

محرريط الجامعررات الخاصررة ممررا يزيررد مررن فعاليررة 

المراكررز داخررل الجامعررة الترري تنمرري مررن قرردرات 

 الموارد البشرية بالكلية.

  التوسع في برامج التسويق والتوعية والتواصرل

 اإلعالمي.

  توثيرررق كافرررة األنشرررطة الطالبيرررة وتحرررديث كرررل

بيانررررررات الكليررررررة ونشرررررراطاتها علررررررى الموقررررررع 
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مثرررررل  األكررررراديميالتعررررراون 

(Francophonie-

Erasmus Fulbright – 

Dublin – Malaya) 

  ةلمراكز فعاوجود 

متخصصة لتنمية قدرات 

 الموارد البشرية بالكلية.

 امعة.اإللكتروني للج

 - يادة مشاركة الطالب في المحافل المحلية ز

والدولية وهذه دعاية جيدة للبرامج التعليمية 

 داخل الكلية.

  التدريب الميداني

للطالب في مدارس 

اللغات ومكاتب 

الترجمة لتأهيلهم 

 لسوق العمل.

 دخال مادة ريادة إ

عمال ضمن األ

 مقررات الكلية.

  اتباع حزمة من

اإلجراءات 

ت الوقائية والسياسا

وضوابط سبل 

السالمة الصحية 

في ظل أزمة 

 فيروس كورونا.

 متابعة  محدودية

 .  الخريجين

 

  ضعف اداء لجنة

الخريجين وعدم وجود 

رابطة لخريجى جامعه 

 فاروس 

 إعداد طريق عن الخريجين رابطة تفعيل e-

portfolio على إيجاد  ليساعده طالب لكل

 فرصة عمل مناسبة

 الروابط وتعزيز للخريجين بيانات قواعد بناء 

 .التوظيف وجهات الكلية خريجي بين

 مع آلخر حين من زووم على لقاءات عقد 

 كورونا فيروس أزمة ظلفي  الكلية خريجى

 واستفادتهم المهنية أوضاعهم على والتعرف

 المختلفة الكلية ببرامج دراستهم من

 - الخاصة االستبياناتفي  الخريجين مشاركة 

 بالكلية

  تقييم أداء لنظام وجود

أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم وربطه 

 .بالمكافأة

  عدم وجود دورية

 علمية محكمة.

 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 .واالبتكار اإلبداع على بالجامعة

 بالكلية دولي ترقيم ذات علمية مجلة إصدار. 
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 ة دراسة الوضع التنافسى لكلية اللغات والترجم

 

السمات 

 التنافسية

، كلية اللغات والترجمة

 االسكندرية، مصر

 كلية  االلسن

 ، مصرجامعة عين شمس

 

School of 

Languages, 

Literatures 

& Cultures, 

(UCC) 

Ireland 

 

 الفجوة

السمات المميزة 

لكلية اللغات 

والترجمة جامعة 

 -فاروس 

 سكندريةاال

برامج 

 الليسانس

المتميزة التى 

تقدمها 

المؤسسة 

 التعليمية

تقدم الكلية برامج متطورة 

لمسايرة التطورالعالمى 

ويتناسب مع متطلبات سوق 

 4العمل. مدة الدراسة 

 سنوات دراسية

قسم اللغة  .1

االنجليزية 

 ويشمل على: 

 برنامج الترجمة .أ

برنامج تدريس  .ب

 اللغه االنجليزية

قسم اللغة  .2

 الفرنسية

قسم اللغه  .3

 الصينية

 قسم اللغة التركية  .4

قسم اللغة  .5

 االسبانية

 

 -كلية من األقسام اآلتية:التتكون 

  :-سم اللغة العربية ويشملق-1

 عبة اللغة العربية )تخصص(ش   -أ

لعربية لغير اشعبة اللغة  -ب

 الناطقين بها.

 سم اللغة اإلنجليزية.ق-2

 سم اللغة الفرنسية.ق-3

 ية.غة االيطالقسم الل-4

 سم اللغة االسبانية.ق-5

 . سم اللغة األلمانيةق-6

 سم اللغات السالفية ويشمل:ق-7

 عبة اللغة الروسية.ش -أ

 عبة اللغة التشيكية.ش -ب

 سم اللغة اليابانيةق-8

 قسم اللغة الصينية

 :-م اللغات اإلفريقية ويشملقس 11-

 عبة اللغة السواحيليةش   -أ

 عبة لغة الهوساش -ب

 سم اللغات الشرقية اإلسالميةق -11

 ويشمل:

 عبة اللغة الفارسيةش -أ

 عبة اللغة التركيةش -ب

 عبة اللغةاالرديةش -جـ 

 سم اللغات السامية ويشمل:ق -12

 عبة اللغة العبريةش -أ

 عبة اللغة الحبشيةش -ب

 سم اللغة الكوريةق -13

 

تتكون الكلية من 

 االقسام التالية:

قسم الدراسات  -1

 ويةاالسي

قسم اللغة  -2

 الفرنسية

قسم اللغة    -3

 االلمانية

قسم اللغة  -4

 االيطالية

قسم اللغة  -5

االسبانية و 

البرتغالية 

ودراسات 

 امريكا الالتينية

تتميز جامعة 

االلسن بعين 

شمس بعدد 

أقسام اكبر  

فى مرحلة 

  الليسانس

تتميز كلية اللغات  

والترجمة بجامعة 

فاروس بتوفر لغات 

فى نادرة جغرافيا 

 محافظة االسكندرية

برامج 

الدراسات العليا 

التى تقدمها 

المؤسسة 

 التعليمية

تهدف كلية اللغات الى فتح 

برنامح للدراسات العليا ليقدم 

شهادة ودرجة ماجستير 

 اللغويات والترجمة

تمنح كلية االلسن عين شمس 

الشهادات والدرجات العلمية 

 -التالية:

دبلوم الدراسات العليا بكلية  1.

 :أللسنا

دبلوم الدراسات العليا فى األدب -

 دبلوم الدراسات العليا فى اللغويات

دبلوم الدراسات العليا فى اللغويات -

 الحاسوبية.

الشهادات تمنح الكلية 

والدرجات العلمية 

 -التالية:

دبلومة فى  .1

اللغات 

المتقدمة 

 واالتصاالت 

ماجستير  .2

اللغات 

 التطبيقية

ماجستير  .3

الدراسات 

 ةاالسيوي

توفر كلية 

االلسن بعين 

شمس وكلية 

اللغات 

واالداب 

والحضارة 

بأبرلندا برامج 

اكثر عددا 

وتنوعا 

للدراسات 

 العليا

 

https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
https://www.ucc.ie/en/sllc/
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 بلوم الدراسات العليا فى الترجمةد- 

دبلوم الدراسات العليا فى اللغة -

 العربية لغير الناطقين بها

 دبلوم دراسات الترجمة المهنية-

 :راأللسندرجة ماجستي 2.

ماجستير األلسن فى األدب.  

 ماجستير األلسن فى اللغويات.

ماجستير األلسن فى اللغويات 

الحاسوبية ماجستيراأللسن فى 

 الترجمة 

ماجستير األلسن فى اللغة العربية 

 لغير الناطقين بها.

 :دكتوراه األلسن 3.

دكتوراه األلسن فى ااألدب.  -

 دكتوراه األلسن فى اللغويات.

كتوراه األلسن فى اللغويات د  -

الحاسوبية.  دكتوراه األلسن فى 

 الترجمة .

كتوراه األلسن فى اللغة  العربية د  -

 لغير الناطقين بها 

ماجستير  .4

تدريس اللغة 

الصينية الى 

متحدثى 

اللغات 

 االخرى

ماجستير  .5

دراسات 

 الترجمة

ماجستير فى  .6

 االبحاث

   

التدريب 

 الميدانى

تعاون بين جامعة فاروس و 

ج ليف )لتدريب ستوديو في

طالب كلية اللغات و 

الترجمة على مهارة ترجمة 

األفالم السينمائية و األعمال 

 الدرامية و الفالو(

 

اتاحة عدد من برامج 

التدريب الصيفى تشمل 

ومكاتب ترجمة مدارس 

متميزة ويتم االشراف عليها 

وتقييمها من قبل اعضاء 

 هيئة التدريس 

 

أنشىء مركز التدريب 

ى جامعة الميدانى ف

فاروسباالسكندرية فى 

حيث يعد  2016خريف

التدريب الميدانى احد 

متطلبات التخرج لطالب 

الجامعة وايضا احد العوامل 

المهمه فى تحقيق تكامل 

تتميز كلية اللغات    

والترجمة بجامعة 

فاروس بوجود 

اتفاقيات مع مدارس 

ترجمة  ومكاتب

تتيح ت وستوديو دبلجة

للطالب فرص 

 التدريب الصيفى .
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مثمربين جامعة فاروس 

وسوق العمل حيث تحرص 

الجامعة على إعطاء طالبها 

القدر الكافى من الخبرة 

التطبيقية التى تساهم فى رفع 

تأهليهم مما يزيد من  مستوى

مهاراتهم وينمى خبراتهم 

ويساهم هذا فى رفع معدل 

 توظيف خريجى الجامعة.

 

الوحدات 

 والمراكز

ير من توفر الجامعة عدد كب  

التى  والوحدات المراكز

 تشمل : 

مركز تعليم اللغة  -

 اإلنجليزية

 مركز اللغة العربية -

مركز التربية  -

 العسكرية

 مركز الحاسب اآللي -

مركز اإلعداد المهني  -

 و ريادة األعمال

مركز مهارات  -

 االتصال

 مركز تطوير التعليم -

 كونفوشيوسمعهد  -

مركز استشارات  -

النشر الدولي 

 والنانوتكنولوجي

 مركز ضمان الجودة -

وحدة ضمان الجودة  -

 بالكلية

وتعمل هذة المراكز على 

رفع كفاءة الخريج لمواكبته 

 لمتطلبات سوق العمل

 مركز كونفوشويس -

 المركز الدولى لالبتكار -

مركز تدريب وتطوير  -

 اعضاء هيئة التدريس

 وحدة التعليم االلكترونى -

 وحدة رعاية الوافدين -

 وحدة القياس والتقويم -

 زماتوحدة اال -

 وحدة ضمان الجودة -

 وحدة االرشاد االكاديمى -

 وحدة االبتكار وريادة االعمال -

 وحدة تكنولوجيا المعلومات -

وحدة رفاعة للدورات  -

 والترجمة

 مركز للبحث -

 العلمى

تتشابه المراكز  

والوحدات المتوفرة 

فى كل من كلية 

 اللغات وكلية االلسن

إال ان كلية اللغات 

تنفرد بوجود هذه 

فى  المراكز

  االسكندرية

 

النشر العلمى 

العالمى والبحث 

العلمى و 

 االنشطة البحثية

 

تدعم الجامعة أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة فى 

نشر أبحاثهم العلمية فى 

مجالت ودوريات علمية 

متميزة وأيضا مؤتمرات 

 دولية خارجية وداخلية 

 

 

دوريات علمية  4وجود  -

 محكمة 

 يةتنظيم مؤتمرات علم -

 

للبحث مركز  -

  العلمى

مركز التعليم  -

 المفتوح

عدم وجود 

دورية علمية 

محكمة بكلية 

اللغات 

والترجمة 

بجامعة 

 فاروس

وال يوجد 

مشاريع بحثية 

او  ممولة

مؤتمرات 

 علمية

 

يعد مركز استشارات 

النشر الدولي 

والنانوتكنولوجي 

ومقره كلية الصيدلة  

)الدور الخامس( أول 

مركز خدمى أكاديمى 

بجامعات االسكندرية 

لتقديم استشارات 

 النشر الدولي  

 

دعم مادى وجود 

ومعنوى للنشر 

 العلمى المتميز

 الدعم الطالبى

نظام االرشاد االكاديمى 

 المتميز بالكلية 

 

الدعم المادى وتكريم 

 الطالب المتفوقين

نظام االرشاد االكاديمى المتميز 

 بالكلية 

 

توفر نظام االرشاد ي  

ى المتميز االكاديم

تين اللغات بالكلي

الذى يساعد  وااللسن

الطالب على فهم 

اللوائح واحتياز 
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 العقبات

اإلتفاقيات 

والتعاونات 

 الدولية

 

 اتفاقيات تعاون دولية:

االتحاد األوروبي مشروعات 

XCELING 

بالتعاون مع االتحاد 

قامت كلية اللغات  األوروبي

و الترجمة بعمل اتفاقيات مع 

ينج" مشروع" إكسل

مول من  وهومشروع م 

مشروعات االتحاد 

 6األوروبي تتعاون به 

 6جامعات أوروبية و

جامعات مصرية من بينهم 

جامعة فاروس، و يهدف هذا 

المشروع إلى تعليم طالب 

األكثر الكلية اللغات األجنبية 

تحدث ا، ومنها اللغة اإلسبانية 

والفرنسية واأللمانية 

واإلنجليزية واإليطالية ، 

إن جميع تلك اللغات  حيث

 متوفرة بالمشروع.

g7Lin 

بالتعاون مع االتحاد 

ا إطالق  األوروبي تم أيض 

بتطبيق  ورش عمل خاصة

7Ling  لتعليم الطالب في

الكلية اللغة اإلنجليزية و 

اللغة اإلسبانية واللغة 

 الفرنسية كلغة ثانية .

 

University College 

Dublin  

تسعى كلية اللغات و 

بجامعة فاروس إلى الترجمة 

االرتقاء بنظام التعليم 

بالجامعة إلى مستوى علمي 

ي تيح لخريجي الكلية اكتساب 

المهارات المهنية الالزمة 

للمنافسة في سوق العمل 

المحلي والعالمي وذلك من 

خالل توقيع اتفاقيات تعاون 

مع جامعات عالمية، وتشمل 

هذه االتفاقيات:تشجيع تبادل 

ة الطالب وأعضاء هيئ

التدريس والباحثين، وإجراء 

أبحاث مشتركة، وتوفير منح  

دراسية للطالب والهيئة 

المعاونة، باإلضافة إلى 

تنظيم مؤتمرات وندوات 

كما .مشتركة بين الطرفين

قامت الكلية بإنشاء برامج 

 In 2015, UCC 

partnered with 

CIT, IT Tralee, 

the Education 

and Training 

Boards and 

employer 

organisations to 

establish the 

South West 

Regional Skills 

Forum. This is 

aimed at 

meeting the 

skills needs of 

the region. 

 

 In 2015, UCC 

signed a 

memorandum of 

understanding to 

advance the 

UNESCO 

Declaration on 

Building 

Learning Cities 

with Cork City 

Council, CIT 

and Cork 

Education and 

Training Board. 

The Learning 

City initiative 

saw Cork host 

the UNESCO 

International 

Conference on 

Learning Cities 

in 2017.  

 

اتفاقيات تعاون  

 دولية:

االتحاد مشروعات 

األوروبي 

XCELING 

بالتعاون مع االتحاد 

قامت كلية  األوروبي

اللغات و الترجمة 

بعمل اتفاقيات مع 

مشروع" إكسلينج" 

مول وهومشروع م  

من مشروعات 

االتحاد األوروبي 

جامعات  6تتعاون به 

جامعات  6أوروبية و

مصرية من بينهم 

جامعة فاروس، و 

يهدف هذا المشروع 

إلى تعليم طالب 

الكلية اللغات األجنبية 

األكثر تحدث ا، ومنها 

اللغة اإلسبانية 

والفرنسية واأللمانية 

واإلنجليزية 

واإليطالية ، حيث إن 

لغات جميع تلك ال

 متوفرة بالمشروع.

g7Lin 

بالتعاون مع االتحاد 

ا  األوروبي تم أيض 

ورش عمل إطالق 

بتطبيق  خاصة

7Ling  لتعليم

الطالب في الكلية 

اللغة اإلنجليزية و 

اللغة اإلسبانية واللغة 

 الفرنسية كلغة ثانية .

University 

College Dublin  

تسعى كلية اللغات و 

الترجمة بجامعة 

االرتقاء  فاروس إلى

بنظام التعليم 

بالجامعة إلى مستوى 

علمي ي تيح لخريجي 

الكلية اكتساب 

المهارات المهنية 

الالزمة للمنافسة في 

سوق العمل المحلي 

والعالمي وذلك من 

خالل توقيع اتفاقيات 
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مشتركة بموجب اتفاقيات 

التعاون التي تم توقيعها مع 

 جامعة 

مجال دبلن بأيرلندا في 

 ة اإلنجليزية تدريس اللغ

بهدف تدويل التعليم بالكلية 

وكذلك االرتقاء بمستوى 

 التعليم والبحث.

Trinity College 

تقوم كلية اللغات والترجمة 

بندوات مشتركة  باللغة 

اإلنجليزية مع جامعة 

"ترينتى كولج" عبر 

اإلنترنت بمعمل االبتكار 

اللغوي بين كلية اللغات و 

  Trinityالترجمة و 

college بجامعة "دبلن" في

إطار أنشطة مشروع 

XCELING  نحو التميز

في اللغويات التطبيقية. 

"التدريس المبتكر للغة 

الألجنبية في مصر" 

والممول من مشروع االتحاد 

 ERASMUS+األوروبي 

. 

 

MALAYA 

University  

تفعيل التعاون مع جامعة 

 قدمأ هيماليا بماليزيا و

 اليزيام في يميةتعل مؤسسة

 لك يف تدرجو م.1934 سنة

 لجامعاتا ائمةق يف سنة

 افةك يف لعالما يف المتفوقة

 لطب،ا اصة:خ الفروع

 العلومو اإلدارة،و والهندسة،

 .واللغويات االجتماعية،

 

Agence 

Universitairede 

laFrancophonie 

)AUF( تعتبر الوكالة

الجامعية للفرانكفونية 

مؤسسة دولية تضم 

ليا الجامعات والمعاهد الع

والشبكات الجامعية ومراكز 

البحث العلمي الناطقة باللغة 

الفرنسية في جميع أنحاء 

العالم وتعتبر الم حرك 

الرئيسي لتطوير مجالي 

التعليم العالي، والبحث 

العلمي في القمم 

وقد قامت الفرانكوفونية.

 الوكالة الجامعية للفرانكفونية

تعاون مع جامعات 

عالمية، وتشمل هذه 

االتفاقيات:تشجيع 

تبادل الطالب 

وأعضاء هيئة 

ثين، التدريس والباح

وإجراء أبحاث 

مشتركة، وتوفير منح  

دراسية للطالب 

والهيئة المعاونة، 

باإلضافة إلى تنظيم 

مؤتمرات وندوات 

مشتركة بين 

كما قامت .الطرفين

الكلية بإنشاء برامج 

مشتركة بموجب 

اتفاقيات التعاون التي 

 تم توقيعها مع جامعة 

دبلن بأيرلندا في 

مجال تدريس اللغة 

دف به اإلنجليزية 

تدويل التعليم بالكلية 

وكذلك االرتقاء 

بمستوى التعليم 

 والبحث.

Trinity College 

تقوم كلية اللغات 

والترجمة بندوات 

مشتركة  باللغة 

اإلنجليزية مع جامعة 

"ترينتى كولج" عبر 

اإلنترنت بمعمل 

االبتكار اللغوي بين 

كلية اللغات و 

  Trinityالترجمة و 

college بجامعة

إطار  "دبلن" في

أنشطة مشروع 

XCELING  نحو

التميز في اللغويات 

التطبيقية. "التدريس 

المبتكر للغة الألجنبية 

في مصر" والممول 

من مشروع االتحاد 

األوروبي 

+ERASMUS . 

MALAYA 

University  

تفعيل التعاون مع 

جامعة ماليا بماليزيا 

 مؤسسة أقدم هيو

 ماليزيا في تعليمية

 وتدرج م.1934 سنة

 قائمة في سنة كل في
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) AUF( من خالل مركزها

الرقمي 

إلسكندرية  الفرانكفونيبا

إطالق مشروع جديد ب

لمركز متخصص للدمج 

والتكامل المهني لدعم 

االبتكار وريادة األعمال في 

مصر وذلك بالتنسيق مع 

غرفة التجارة الفرنسية وعدد 

من المؤسسات الجامعية في 

مصر وجامعة 

 اللغات كلية .أبرمتفاروس

 اتفاقيات كذلك والترجمة

 الجامعية الوكالة مع تعاون

 عمل بهدف كفونيةللفرن

برامج للتدريب على التحول 

الرقمي ألعضاء هيئة 

التدريس وكذلك تهيئة 

الطالب لمتطلبات سوق 

 العمل.

 

 

 المتفوقة الجامعات

 كافة في العالم في

 خاصة: الفروع

 والهندسة، الطب،

 والعلوم واإلدارة،

 االجتماعية،

 .واللغويات

Agence 

Universitaired

e 

laFrancophoni

e 

)AUF( تعتبر

الوكالة الجامعية 

للفرانكفونية مؤسسة 

دولية تضم الجامعات 

والمعاهد العليا 

عية والشبكات الجام

ومراكز البحث 

العلمي الناطقة باللغة 

الفرنسية في جميع 

أنحاء العالم وتعتبر 

الم حرك الرئيسي 

لتطوير مجالي التعليم 

العالي، والبحث 

العلمي في القمم 

وقد الفرانكوفونية.

قامت الوكالة 

 الجامعية للفرانكفونية

) AUF( من خالل

مركزها الرقمي 

الفرانكفونيباإلسكندري

مشروع إطالق بة  

جديد لمركز 

متخصص للدمج 

والتكامل المهني 

لدعم االبتكار وريادة 

األعمال في مصر 

وذلك بالتنسيق مع 

غرفة التجارة 

الفرنسية وعدد من 

المؤسسات الجامعية 

في مصر وجامعة 

 كلية .أبرمتفاروس

 والترجمة اللغات

 تعاون اتفاقيات كذلك

 الجامعية الوكالة مع

 بهدف للفرنكفونية

امج للتدريب بر عمل

على التحول الرقمي 

ألعضاء هيئة 

التدريس وكذلك تهيئة 

الطالب لمتطلبات 

 سوق العمل.
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االنشطة 

 الطالبية

 

االهتمام الكبير باألنشطة 

الطالبية تفعيل دور اللجان 

 المختلفة

اعداد خطط زمنية للجان األنشطة 

 الطالبية المختلفه

تتميز جامعة فاروس   انشطة ادبية وثقافية

اإلهتمام الكبير ب

باالنشطة الثقافية 

والفنية والرياضية 

 لطالبها 

األنشطة 

 الداعمة للتعليم

يعمل مركز تطوير على 

رفع كفاءة أعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة 

تطبيق نظام التعليم التفاعلى 

وأساليب التعليم الذاتى 

 والمشروعات البحثية 

نصة الكترونية توافر م

 (Blackboardمتخصصة )

بين  التواصل ايتم من خالله

أستاذ المقرر والطالب ورفع 

كل ما يخص المقرر من 

وعمل  محاضرات وواجبات

 امتحانات 

E-learning Portal UCC’s Virtual 

Learning 

Environment, 

Canvas 

حرص الكلية على  

دعم األنشطة 

التعليمية عن طريق 

تطبيق نظام التعليم 

التفاعلى وأساليب 

لتعليم الذاتى ا

 والمشروعات البحثية 

توافر منصة 

الكترونية متخصصة 

يتم من  )بالك بورد(

بين  خاللها التواصل

أستاذ المقرر 

والطالب ورفع كل 

ما يخص المقرر من 

محاضرات وواجبات 

 وعمل امتحانات

لدى جامعة فاروس 
باإلسكندرية 

تيجية اإستر
 علمللتدريس والت

حدث أمواكبة ل

األساليب في 

التدريس والتعلم 

والتقويم والتى تم 

إعدادها بعد تصميم 

قائمة تحتوى على 

أحدث طرق التدريس 

والتعلم والتقويم 

 والتى تعتمد على
4Cs 

 

النشأة 

 والتاسيس

 تقع فى االسكندرية 

تم إنشاؤها بالقرار 

لسنة  252الجمهورى رقم 

2006 

أنشأ المدرسة تقع فى القاهرة 

وي الشيخ رفاعة رافع الطهطا

 م1835-هـ1351في سنة )

أطلق عليها عند إنشائها اسم     

مدرسة المترجمين، ثم غير 

 .اسمها فصار مدرسة األلسن

صدر  1973ديسمبر  20وفي 

 1952القرار الجمهوري رقم 

بضم مدرسة األلسن العليا إلي 

 .جامعة عين شمس كلية مستقلة

تم انشاءها فى عام 

فى كورك ،  1845

 ايرلندا 

معة فاروس تقع جا 

فى موقع جفرافى 

 متميز باإلسكندرية
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 -:ستراتيجيةواألهداف اإل النهائية الغايات

 
 أوالً: الغايات النهائية 

 
 :يةستراتيجاإل األهداف من مجموعة غاية كل تحت درجنوي تحقيقها لىإالكلية تسعى يالت الغايات ييلفيما

 

 .سين الوضع التنافسيرفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحالغاية األولى:

 .تطويرهاالتعليمية و المنظومةدعم الغاية الثانية: 

 .دراسات العلياللامج نبر نشاءوإالبحث العلمي االهتمام بالغاية الثالثة:

 .ةت خدمة المجتمع وتنمية البيئالالتوسع في مجا الغاية الرابعه:

 

 ثانياً:األهداف االستراتيجية المنبثقة من الغايات 

 

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي األولى: غايةال

 ولى:األهداف اإلستراتيجة للغاية األ

 . ز اإلدارىمن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين والجها تعزيز الموارد البشرية بالكلية 1-1
 .للكلية التحتية والبنية التكنولوجية التعليمية البيئة تطوير 1-2

 .العالمية التعليمية المؤسسات مع الكلية شراكات دعم 1-3

 .إلعتمادوا التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من االعتماد البرامجى على للحصول الكلية تأهيل 1-4

 .الذاتية الموارد تنمية 1-5

 

 .دعم المنظومة التعليمية وتعزيزها: الغاية الثانية

 :نيةالثاستراتيجية للغاية األهداف اإل

 .Professional English برنامج فتح 2-1

 .  الدراسية والمقررات للبرامج المستمر التطوير 2-2

 .الطالبى الدعم منظومة تطوير2-3

 .تطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 2-4
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 .دراسات العلياللامج نبر نشاءإوالبحث العلمي ب االهتمامثالثة:الغاية ال

 :الثالثةراتيجية للغاية ستاألهداف اإل

 .على مستوى الكلية تهاومتابع هالتنفيذ ةآليو يالعلم بحثلل ةخط وضع 3-1

 .ودوليا محليا الممولة البحثية المشروعات فى المشاركة وتحفيز العلمى البحث دعم 3-2

 . عليا دراسات برامج إنشاء 3-3

 

  .ةالبيئت خدمة المجتمع وتنمية الالتوسع في مجا :ةالرابعالغاية 

 :ةالرابعستراتيجية للغاية األهداف اإل

 المؤسسات المجتمعية. يتعزيز التفاعل بين الكلية والمجتمع المحلي لتدعيم التواصل والشراكة ف 1 -4

 . تعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها 2 -4
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 عرابالجزء ال

 التنفيدية الخطة عناصر
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الغايات 

 النهائية

ألهداف ا

 ستراتيجيةاإل

األنشطة 

 التفصيلية

المسئول عن 

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية

 التمويل

 /مؤشرات

 التقييم مخرجات

 ومتابعةاألداء

 بالجنيه

 المصري

 تقديري

 الكلية (

 تتبع

 جامعة

 خاصة

 تقوم

 بتوفير

 كافة

االحتياجا

 ت

 التي

 (تطلبها

ال
ى:

ول
أل
غاية ا

 
ن الو

سي
ح
سية لت

س
رة المؤ

رفع كفاءة القد
ي
س
ضع التناف

 

 

تعزيز  1-1

الموارد 

 البشرية بالكلية

من أعضاء 

هيئة التدريس 

والهيئة 

المعاونة 

والفنيين 

والجهاز 

 . اإلدارى
 

 

 

حديد ت 1-1-1

االحتياجات 

العددية من 

أعضاء هيئة 

التدريس 

ومعاونيهم 

 ألعداد الطالب.
 

 

 الكلية عميد

 ومنسقى

 البرامج

 المختلفة

 أغسطس

 وديسمبر

 كل من

 عام

  معتمد بيان

 باالحتياجات

 من العددية

 أعداد

 أعضاءهيئة

 والهيئة التدريس

 المعاونة

 

 ستيفاءإ 1-1-2

 المرجعية النسب

 البشرية للموارد

 لتناسب بالكلية

 الطالب أعداد

 –عميد الكلية 

 إدارة الجامعة

 

 أغسطس

 وديسمبر

 كل من

 عام

 يوضح بيان

 تطابق مدى

 كل أعداد نسبة

 هيئة أعضاء من

 الهيئة لتدريس،ا

 إلى المعاونة

 الطالب أعداد

 المعدالت مع

 المرجعية
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 قياس 1-1-3

 الرضا مستوى

 الوظيفي

 الفئات لمختلف

 .بالكلية

 لجنةاالستبيانات

إبريل  

ومايو من 

كل عام 

 جامعى

 

 قياس نتائج

 الرضا مستوى

 الوظيفي

 

 تنفيذ 1-1-4

 للنهوض وسائل

 بمستوى

 الرضاالوظيفي

  معنيةال للفئات

 ، الكلية عميد

 الجامعة إدارة

دوريا 

طوال 

 العام

 

 من نماذج

 اإلجراءات

  التصحيحية

 الرضا لتحسين

 الوظيفى

 

 

 ستطالعإ 1-1-5

 األطراف رأى

 نمط فى الداخلية

 القيادة

 لجنة

 اإلستبيانات

 دوريا

 كل خالل

 عام

 جامعى

 عن تقرير -

 الرأى إستطالع

 بيان -

 باإلجراءات

 التصحيحية

 

 

حصر  1-1-6

احتياجات تدريب 

 مختلف الفئات

لجنة 

 االستبيانات

سبتمبر 

من كل 

 عام

نتائح 

 االستبيانات

 

وضع  1-1-7 

 خطة للتدريب

لجنة التدريب 

 والتوعية

من  اكتوبر

 كل عام

خطة التدريب 

معتمدة من 

 مجلس الكلية

 

قياس  1-1-8 

 مردود التدريب

لجنة التدريب 

 والتوعية

مباشرة 

بعد كل 

ورة د

وتقرير 

مجمع فى 

يونيو من 

 كل عام

استمارة تقييم 

 ورشة العمل

 

 

 تطوير 1-2

 التعليمية البيئة

 التكنولوجية

 التحتية والبنية

 للكلية

 

 عدادإ1-2-1

 إستيفاء ومتابعة

 المواصفات

 للمبانى العامة

 والمرافق

 التدريس وقاعات

 وفقا والمعامل

 نشاط لطبيعة

 وألعداد الكلية

 الطالب

 لمراجعةا لجنة

–الدالخلية

 معيار مسئول

 المالية الموارد

 والمادية

 من نوفمبر

 عام كل

 جامعى

 وثيقة

NORMS 

 ومحضر

 إعتمادها

 متابعة وتقارير

 إستيفاء

 المواصفات
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 وضع 1-2-2

 خطةإلدارة

 األزمات

 بالكلية والكوارث

 ووضع

 سيناريوهات

 مع للتعامل

 األزمات مختلف

 لتنفيذ

 خطةإخالء

 للمبنى

 لجنة

 إدارةاألزمات

 والكوارث

 متبربس

2021 

 إخالء تقرير

 المبنى

 

1-2-3-

 تطويرالموقع

 اإللكتروني

 للكلية

 الموقع منسق

 اإللكتروني

 بالكلية

وإدارةتكنولوجي

 ا

 المعلومات

 بالجامعة

دوريا 

بصفة 

مستمرة 

طوال 

 العام

 

  إلكترونى موقع

 محدث

 وزيادةعدد

 الزائرين

 بالموقع

 

 طويرت  1-2-4

 مكانياتاإل

 من المادية

 قاعات

 محاضرات

 وفصول ومعامل

 ومعامل دراسية

 كمبيوتر

 مع الكلية عميد

 الجامعة إدارة

 منسقى–

 العلمية البرامج

 من يوليو

 . عام كل

 محدد بيان

 باإلمكانيات

 والموارد المادية

 تطويرها تم التى

. 

 

 طويرت1-2-5

 المكتبة اتمخد

 خدمة وإدخال

 المكتبة

 اإللكترونية

 بالكتب وتزويدها

 والمراجع

 والدوريات

 الحديثة العلمية

 البرامج منسقى

 إدارة – العلمية

 المعلومات نظم

 إدارة –

 المشتريات

 بالجامعة

 أغسطس

 مبربت،س

 كل من

 عام

 المستفيدين عدد

 الكتب عدد –

 والمراجع

 والدوريات

 العلمية
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دعم  1-3

شراكات الكلية 

مع المؤسسات 

التعليمية 

 العالمية

 السعى 1-3-1

 مع إتفاقيات لعقد

/هيئات/جامعات

 بحثية مراكز

 وعالمية قومية

 أعضاء لتبادل

 التدريس هيئة

 ومعاونيهم

 والطالب

 

 

 

 

 إدارةالعالقات

 الدولية

 كل  دوريا

 عام

 وماتم اإلتفاقية

 وتفعيله إنجازه

 منها

 

السعي  1-3-2

للوصول إلى 

 شهادات

 مع مزدوجة

 دولية جامعات

 

 -يةالكل عميد

 إدارة

 العالقات

  الدولية

 

دوريا 

وبصفة 

مستمرة

2023-

2024 

 شهادات

 مزدوجة

 جامعات مع

 دولية

 

 

 الكلية تأهيل 4.1

 على للحصول

 من اإلعتماد

 القومية الهيئة

 جودة لضمان

 واإلعتماد التعليم

 

 عدادإ1-4-1

 التقرير ومتابعة

 للتقييم السنوى

 للكلية الذاتى

 ضمان وحدة

 – الجودة

 معايير ومنسق

 الذاتية الدراسة

 سبتمبر

 كل من

 عام

 لجان تشكيل

 الذاتية الدراسة

 تقرير وجود –

 معتمد سنوى

 الذاتى للتقييم

 للكلية

 

 تابعةم 1-4-2

 اللجان أداء تفعيل

 بالكلية المختلفة

 – الكلية عميد

 البرامج منسقو

 رؤساء – الكلية

 اللجان

 دوريا

 مدار على

 العام

 اللجان تشكيل

 ولجان العامة

 الذاتية الدراسة

 مجالس –

 إجتماعات

 المختلفة اللجان

 اإلجراءات –

 التى التصحيحية

 إتخاذها تم
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 تنمية 5.1

 الذاتية الموارد

 نشاءإ1-5-1

 الترجمة مركز

 متعددة لغات إلى

 

 - الكلية عميد

  الجامعة إدارة

 برمسبت

2022 

قرار انشاء 

 المركز

 

 

1-5-2  

 اعداد الئحة 

والدعاية التسويق 

 للمركز

 

 المركز إدارة 

 

 دوريا

 وبصفة

 مستمرة

 عام كل

 جامعى

  المركز آلئحة

 

 

متابعة  3 -1-5

زيادة اعداد 

 المستفيدين

 التسويق إدارة

 المركز إدارة –

 دوريا

 وبصفة

 مستمرة

 عام كل

 جامعى

 بأعداد بيان –

 المستفيدين

 

ومة 
ظ

عم المن
الغاية الثانية: د

ها
التعليمية وتعزيز

.
 

 

 برنامج فتح 2-1

Professional 

English  

2-1-1  

 المعايير تبنى

 األكاديمية

 – العلمية األقسام

الكلية مجلس  

2021 مارس   

 مجالس محضر

 واألقسام الكلية

 بتبنى العلمية

 NARSال

امج نمنسق البر

 التعليمي

ربيع من ال

 كل عام

 توصيف

 نامجالبر

 التعليمي

 وتقارير

 معتمدة سنوية

 امجنللبر

 عليميتال
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تشكيل 2-1-2

لجنة إلعداد 

برنامج 

Professional 

English 

 عميد الكلية

 2021مارس 

قرار مجلس 

الكلية بتشكيل 

شكيل ت -اللجنة

محاضر  –اللجنة 

 إجتماعات اللجنة

 

 الكلية عميد

خريف 

2022-

2023 

 بالبرامج بيان

 للكلية المستحدثة

 

 ورش قدع2-1-3

 للتوعية عمل

 ناةالمتب بالمعايير

 

 تطوير لجنة

 البرامج

 والتعليم

خريف 

2022-

2023 

 البرامج الئحة

 المستحدثة

 

 إعداد2-1-4

 الئحة مقترح

 برنامج

professional 

English 

 إعداد لجنة

 الئحة

 بكالوريوس

Professiona

l English 

 يونيو

2021 

 الئحة مقترح

 بكالوريوس

Professional 

English 

 

 راجعةم2-1-5

 اخليةالد الالئحة

 تم التى للبرامج

 إستحداثها

 المراجعة لجنة

 الداخلية

&  يوليو

 أغسطس

2020/

2021 

 المراجعة تقارير

 الداخلية

 

 عدادإ 2-1-6

 توصيف

 البرنامج

 والمقررات

 وإعتماده لبرنامج

 السجبالم

 الرسمية

 العلمية األقسام

 سبتمبر

2021/

2022 

 توصيف

 البرنامج

 والمقررات

 وموثق معتمد

 ومعلن

 

 راجعةم2-1-7

 لتوصيف داخلية

 البرنامج

 والمقررات

  لبرنامجا

 المراجعة لجنة

 الداخلية

 فبراير

2022 

 المراجعة تقارير

 – الداخلية

 من نماذج

 اإلجراءات

 التصحيحية
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 بنيت -2-1-8

 لتسويق برامج

 القائمة البرامج

 والمستحدثة

 بالكلية

 عميدالكلية

 دارةإ -

 التسويق

خريف 

2022- 

2023 

 وبصفةو

 مستمرة

 عام كل

  جامعى

التغيرفي معدل  

الطالب عدد  

 الملتحقين

 ببرامج

 التسويق

 

 حديثت -2-1-9

 بالمكتبة الكتب

منسقي البرامج 

دارة إو

 المشتريات

خريف ال

من كل 

 عام

 توفيرنسخ

 حديثة

 مقرر لكل

 

 عقد2-1-10

 عن عمل ورش

 البرامج توصيف

 والمقررات

 الدراسيةألعضاء

 سهيئةالتدري

 والهيئةالمعاونة

 التدريب لجنة

 والتوعية

 بالكلية

 سبتنمبر

2021/

2022 

 العمل ورش

 المنفذة

 الحضور ونسب

 ورش ومحتوى

 العمل

 وإفادات

 وتقاريرتقييم

 مردود

 التقييم

 

 

 التطوير 2-2

 للبرامج المستمر

 والمقررات

   الدراسية

 

 ستطالعإ2-2-1

 األطراف رأى

 أعضاء) المعنية

 -التدريس هيئة

 – معاونة يئةه

 -الطالب

 األطراف

 -المستفيدة

 فى( الخريجين

 إستراتيجية

  والتعلم التدريس

 لجنة

 اإلستبيانات

 من إيريل

 عام كل

 جامعى

 

نتائج 

 اإلستبيانات

 – اللقاءات/

 تقرير

 بالتعديالت

 المقترحة

 

 حديثت 2-2-2

 إستراتيجية

 والتعلم التدريس

 والتقويم

 معيار لجنة

والتعلم التعليم   

 

 أغسطس

 كل من

 عام

 جامعى

 الكلية محاضر

 إلعتماد

 إستراتيجية

 والتعلم التدريس

 آلية – والتقويم

 وتحديث متابعة

 اإلستراتيجية
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 تابعةم 2-2-3

 تطبيق

 إستراتيجية

 والتعلم التدريس

 والتقويم

 

 البرامج منسقى

 – التعليمية

 وحدة مدير

 الجودة ضمان

&  فبراير

 من يوليو

 عام كل

 جامعى

 توافق فوفةمص

 إستراتيجية

 التدجريس

 والتقوم والتعلم

 مخرجات مع

 المستهدفة التعلم

 للبرنامج

 

 ورش قدع2-2-4

 وندوات عمل

 على للتدريب

 طرق أحدث

 والتعلم التدريس

 التعلم تدعم التى

 الذاتى

 

 

 التدريب لجنة

 والتوعية

 كل خريف

 عام

 جامعى

 بالدورات بيان

 التى والندوات

 – تنفيذها نتم

 كشوف

 -صور/حضور

 للمردود نماذج

 الفورىوالفعلى

 

 راءش 2-2-5

 حديثة برامج

 فى إلستخدامها

 التعليمية عمليةال

 والبحثية

 واإلدارية

 نظم إدارة

 المعلومات

 دوريا

 بصفة

 مستمرة

 برامج وجود

 حديثة

(Software  ) 

 

 تنظيم 6 -2-2

 عمل ورش

 تدريب ودورات

 إستخدام على

 الحديثة التقنيات

 التدريس فى

 العلمى والبحث

 ومختلف

 اإلدارية العمليات

 التدريب لجنة

 والتوعية

 مدار على

 العام

 /حضور كشوف

 بيان – صور

 العمل بورش

 التى والندوات

 – تنفيذها تم

 فعلى مردود

 

 نشاءإ2-2-7

 المناهج

 والمقررات

 بشكل وتطويرها

 إلكترونى

 وتفاعلى

 

 هيئة أعضاء

 التدريس

 خريف

 من وربيع

 عام كل

 جامعى

 المقررات عدد

 اإللكترونية
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 حديثت 2-2-8

 اإلنترنت شبكة

 السلكية

 دوريا والالسلكية

 نظم إدارة

 المعلومات

 الحاجة عند

 دوريا

 شبكة وجود

 ذات إنترنت

 عالية كفاءة

 

 دريبت2-2-9

 هيئة أعضاء

 على التدريس

 بنوك إعداد

  األسئلة

 

 ضمان مركز

 الجودة

 ديسمبر

 كل من

 عام

 جامعى

 المتدربين نسبة

 األسئلة بنوك –

 

 تطوير 3.2

 الدعم منظومة

 الطالبى

 تابعةم 2-3-1

 تقييم نظم

 الطالب

 وتطويرها

 

 البرنامج منسق

 العلمى

 فبراير

 من ويوليو

 عام كل

 جامعى

 الفنى الفحص

 –والشكلى

 من نماذج

 – اإلمتحانات

 ال من نماذج

assignments 

 

 إلستعانةا 2-3-2

 ختباراتاإل بنظم

 اإللكترونية

 والتصحيح

 فى اإلكترونى

 التقييم عمليات

 البرنامج منسق

 العلمى

 فبراير

 من ويوليو

 عام كل

 جامعى

 بالمقررات بيان

 تم التى

 من تصحيحها

  برنامج خالل

التصحيح 

 االلكترونى

 

 ضعو2-3-3

 قياسية مواصفات

 اإلمتحانية للورقة

 تطبيقها ومتابعة

 ضمان مركز

 الجودة

 من مبرنوف

 عام كل

 جامعى

 اإللتزام خطابات

 بالورقة

 -  اإلمتحانية

 الفحص تقارير

 الفنىوالشكلى

 

 إعالن2-3-4

 مع التعامل قواعد

 الطالب تظلمات

 نتائج من

 ، اإلمتحانات

 تطبيقها ومتابعة

 – الكلية عميد

 البرنامج منسق

 /فبراير

 من يوليو

 عام كل

 جامعى

 التظلمات نماذج

 من المقدمة

 بالطال
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 حفيزت 2-3-5

 الطالب

 فى للمشاركة

 المؤتمرات

 العلمية والندوات

 العمل وورش

 الدولية

 

 دوريا الكلية عميد

 بأسماء بيان

 فى المشاركين

 الدولية األنشطة

 

 طويرت2-3-6

 اإلرشاد منظومة

 األكاديمى

 

 المرشد

 العام األكاديمى

 والنواب

 دوريا

 اإلرشاد كتيب

 معلن األكاديمى

–

امإستخد

powercamp

usالتسجيل فى 

 

 عمد 2-3-7

 الطالب

 المتعثرين

 علميا والمتفوقين

 

 – الكلية عميد

 االرشاد  لجنة
 دوريا

 بالطالب بيان

 بيان .المتعثرين

 معدل يوضح

 فى اإلنخفاض

 . التعثر نسبة

 / بالمكافآت بيان

 .الدراسية المنح

 

 

 نظيمت 2-3-8

 ميدانية زيارات

 الطالب لتدريب

 الفصول خالل

 الدراسية

 – الكلية عميد

 المقرر أستاذ
 دوريا

 بأسماء بيان

 المشاركين

 

 قدع 2-3-9

 مع إتفاقيات

 التدريب جهات

 الميدانى

 

 التدريب لجنة

 الميدانى

 من مارس

 عام كل

 عقود من نموذج

 مع إتفاقيات

 التدريب جهات

 

2-3- 10      

 رأى إستطالع

 وجهات الطالب

 فى التدريب

 الميدان التدريب

 لجنة

 اإلستبيانات

 أغسطس

 كل من

 عام

 جامعى

 

 تقريرعن

 –اإلستبيان

 إجراءات

 تصحيحية
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 تطوير2-3-11

 التدريب برنامج

 للطالب الميدانى

 

 التدريب لجنة

 الميدانى

 أغسطس

 كل من

 عام

 جامعى

 معتمد توصيف

 للتدريب

 الميدانى

 

 تأهيل2-3-12

 على الطالب

 قواعد فى البحث

 العالمية البيانات

 المعرفة بنك)

 (المصرى

والتعرف على 

 وأداب أخالقيات

 المهنة

 

 التدريب لجنة

 والتوعية

 فصل كل

 دراسى

 كشوف

 الحضور

 

2-3-13 

 رأى إستطالع

 فى الطالب

 المقدمة الخدمات

 أكاديمى إرشاد)

 الطالب شئون-

 طالبية أنشطة –

 الخدمات –

 الرعاية-األمنية

 (الصحية

 

 لجنة

 اإلستبيانات

 /مايو

 من  يونيو

 عام كل

 جامعى

 رضا مستوى

 عن الطالب

 الخدمات

 المقدمة

 

 وضع 2-3-14

 سنوية خطط

 ةلألنشط مجدولة

 فى الطالبية

 المجاالت

 الرياضية

 والثقافية

 واإلجتماعية

 

 البرنامج منسق

 رائد –العلمى

 األنشطة

 الطالبية

 

 سبتمبر

 من ويناير

 عام كل

 

 

  

 حصر 2-3-15

 اإلحتياجات

 لمختلف تدريبيةال

 داخل الفئات

  الكلية

 لجنة

 اإلستبيانات

 مايو

 يونيو/

 سنوى بيان

 معتمد

 باإلحتياجات

 التدريبية
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 وضع 2-3-16

 تدريب خطة

 لتنمية سنوية

 مختلف مهارات

 داخل الفئات

 الكلية

 التدريب لجنة

 والتوعية

 من نوفمبر

 عام كل

 جامعى

 تدريب خطة

 معتمدة سنوية

 ومعلنة

 

 

 تنفيذ 2-3-17

 التدريب خطة

 

 التدريب لجنة

 والتوعية

 مدار على

 العام

 بالدورات بيان

 نسب – المنفذة

 -الحضور

 محتوى

 -الدورات

 مرالدود

 إفادات –فورى

 

 قياس  .2-3-18

 الدورات مردود

 

 التدريب لجنة

 والتوعية
 سنويا

- فعلى مردود

 تقييم تقارير

 التدريب مردود

 

تطوير  2-4

استراتيجية 

لتدريس والتعلم ا

 .والتقويم

 

 تابعةم2-4-1

 تحديث

 استراتيجيات

 والتعلم التدريس

  وتطويرها بالكلية

. 

 -الكلية عميد

-الكلية وكيل

 ضمان وحدة

 الجودة

 شهرى

 و مايو

 كل نوفمبر

 عام

 .جامعي

 

 استراتيجية

 محدثة التعليم

 ومعتمدة

 برامج لمختلف

  الكلية

 عدادإ2-4-2

 مدربة كوادر

 لتطبيق

 االستراتيجية

 والتعلم للتدريس

 .بالكلية

 تطوير مركز

 التعليم 

  

 و مايو

 كل نوفمبر

 عام

 جامعي

 متابعةتقرير 

 التفاعلي التعليم
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و
ي 

ث العلم
ح

هتمام بالب
ال
الغاية الثالثة: ا

إ
ت العليا

سا
ج للدرا

ء برنام
شا

ن
.

 

 

 طع خطوض 3-1

للبحث العلمى 

وآلية لتنفيذها 

ومتابعتها على 

 .مستوى الكلية

 

 راسةد 3-1-1

 إحتياجات لتحديد

 من المجتمع

 التطبيقية البحوث

العلمية األقسام  

 

 لجنة مقرر

 العلمى البحث

 سبتمبر

 كل من

 عام

 معتمد بيان

 بإحتياجات

 من المجتمع

 البحوث

 التطبيقية

 

 ضعو 3-1-2

 لألقسام خطط

 ضوء فى العلمية

 ورسالة رؤية

 وإحتياجات الكلية

 المجتمع

 

 

 مجالبرا منسقى

 العلمية

 من نوفمبر

 عام كل

 جامعى

 البحثية الخطط

 العلمية لألقسام

 معتمدة وآلية

 تنفيذها لمتابعة

 

 عزيزت 3-1-3

 البحث ميزانية

 العلمى

 

 – الكلية عميد

 الجامعة إدارة
 سنويا

 للبحث ميزانية

 تتفق العلمى

 وإحتياجات

 الكلية

 

 حديثت 3-1-4

 بيانات قواعد

  العلمية البحوث

 

 ضمان دةوح

 مسؤل– الجودة

 البحث معيار

 العلمى

 /مايو

 يونيو

 قاعدة وجود

 محدثة بيانات

 العلمية لألبحاث

 

 وفيرت3-1-5

 البعثات فرص

 الخارجية

 هيئة ألعضاء

 التدريس

 

 العالقات إدارة

 الدولية
 دوريا

 التعاون إتفاقيات

 بيان – المشترك

 المعارين بأسماء

 خارجيا

 

 

 البحث دعم 2.3

 وتحفيز العلمى

 فى المشاركة

 المشروعات

 الممولة البحثية

 نميةت 3-2-1

 البحثية القدرات

 هيئة ألعضاء

 التدريس

 ومعاونيهم

 

 تطوير مركز

 لجنة - التعليم

 التدريب

 والتوعية

 فصل كل

  دراسى

 دوريا

 بورش بيان

 كشف – العمل

 الحضور بأسماء
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 شجيعت2-2-3 ودوليا محليا

 هيئة أعضاء

 التدريس

 فى ركةللمشا

 المؤتمرات

 والنشر الدولية

 دوريات فى

 عالمية

 

 الدراسات عميد

 العليا

 –والبحوث

 الكلية عميد

 سنويا

 النشر مكافئات

 عدد –الدولى

 األبحاث

 فى المنشورة

 عالمية دوريات

 سنويا ومحلية

 

 فعيلت 3-2-3

 لجنة دور

 البحث أخالقيات

 من للتأكد العلمى

 األبحاث توافق

 للقواعد

 اداتواإلرش

 الدولية

 والضوابط

 المحلية

 

 دوريا الكلية إدارة

 تقارير وجود

 أخالقيات لجنة

 العلمى البحث

 األبحاث عن

 إجراؤها تم التى

 بالكلية

 

 قدع3-2-4

 تعاون إتفاقيات

 الجامعات مع

 واألجنبية المحلية

 التبادل مجال فى

 والبحث الطالبى

 العلمى

 – الكلية عميد

 العالقات إدارة

 الدولية

 دوريا

 إتفاقيات وجود

 بعض مع تعاون

 الجامعات

 األجنبية/المحلية

 

 ضعو 3-2-5

 تشجيع آلية

 العلمية األبحاث

 بين المشتركة

 العلمية األقسام

 المختلفة

 

 الدراسات لجنة

 العليا
 دوريا

 آلية وجود

 األبحاث لتشجيع

 العلمية

 بين المشتركة

 العلمية األقسام

 المختلفة
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 ملع 3-2-6

 وكوالتبروت

 فى تعاون

 البحثية المجاالت

 مع للكلية

 المراكز

 ذات والشراكات

 الصلة

 دوريا الكلية عميد
 وتوكوالترب

 مفعلة تعاون

 

 نظيمت3-2-7

 علمى مؤتمر

 للكلية

 

 – الكلية عميد

 كلية وكيل

 العليا للدراسات

 والبحوث

 المؤتمر وثائق سنويا

 

 صدارإ3-2-8

 علمية مجلة

 محكمة

 

 – يةالكل عميد

 كليةال وكيل

 العليا للدراسات

 والبحوث

2024-

2025 

 إيداع رقم

 دولى وترقيم

 دولى وتصنيف

(ISBN-

ISSN )- 

 تحرير رئيس

 – المجلة

 اللجنة أعضاء

 – العلمية

 النشر شروط

 – بالمجلة

 عدد أول إصدار

 للمجلة

 

 

 إنشاء 3.3

 دراسات برامج

 عليا

 ستطالعإ3-3-1

 فى الطالب رأى

 البرامج

 راتوالمقر

 الدراسية

 

 لجنة

 اإلستبيانات

 /يناير

 يونيو
 اإلستبيان نتائج

 

 ضعو 3-3-2

 دورى نظام

 البرامج لمراجعة

 والمقررات

 ضمان وحدة

 الجودة
 دوريا

 نتائج

 اإلستبيانات
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 تابعةم 3-3-3

 الخطط تنفيذ

 التصحيحية

 للمقررات

 وتوصيات

 المنراجعيين

 والممتحنين

 الخارجيين

 ضمان وحدة

 الجودة
 دوريا

 الخطط

 التصحيحية

 تنفيذها ومتابعة

 

 إنشاء  3-3-4

 بينية برامج

العليا للدراسات  

 الكلية وكيل

 العليا للدراسات

 والبحوث

 دوريا

 برامج لوائح

 العليا الدراسات

 المستحدثة

 

 الدعاية  3-3-5

 والتسويق

 العليا للدراسات

 بها القبول وآلية

 على ونشرها

الكلية موقع  

 دوريا تسويقال إدارة

 تدريجى تطور

 فى بالزيادة

 طالب أعداد

 العليا الدراسات

 

الغاية الرابع
ة

وتنمية البيئة
ع 

جتم
خدمة الم

ت 
ال
جا

ي م
ع ف

س
و
: الت

.
 

 

تعزيز  1 -4

التفاعل بين 

الكلية والمجتمع 

المحلي لتدعيم 

التواصل 

والشراكة فى 

المؤسسات 

 المجتمعية.

 

دراسة  4-1-1

لتحديد احتياجات 

من  المجتمع

الخدمات 

التخصصية 

 المختلفة.

لجنة خدمة 

 المجتمع بالكلية

 

خريف كل 

 عام

 باحتياجات بيان

 في المجتمع

 التخصصات

 المختلفة

 

وضع   4-1-2

خطة سنوية 

لخدمة المجتمع 

وتنمية البيئة، 

حتياجاته اتلبي 

وأولوياته 

 وتنفذها.

لجنة خدمة 

 المجتمع بالكلية

خريف ال

من كل 

 عام.

 تخدما تنفيذ

 مجتمعية

 متنوعة

 \ استشارات)

 تدريبية برامج

 مشكالت حل\

 مجتمعية

 ....(أخرى

 

تفعيل  4-1-3

المشاركة 

المجتمعية في 

صنع القرار 

 وتنفيذ برامجها 

عميد الكلية 

لجنة ومقرر 

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

على مدار 

فصلي 

الربيع 

 والخريف 

 

 بالفئات بيان

 المجتمعية

 في المختلفة

 القرار عصن
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قياس   4-1-4

مدى رضا 

المجتمع 

ومنظمات سوق 

العمل عن 

 الخدمات المقدمة.

لجنة خدمة 

المجتمع بالكلية  

وحدة ضمان و

 الجودة 

 

ربيع من ال

 كل عام.

 المشاركة

 \ باستبيانات

 مقابالت \لقاءات

 

إنشاء    4-1-5

 مركز ترجمة

 عميد الكلية 

 

ربيع 

2022- 

2023 

 ترجمة تقديم

 .مدةمعت

 

تحليل  6 -4-1

نتائج الرضا 

المجتمعي واتخاذ 

إجراءات 

 تصحيحية

 وحدةضمان

 الجودة

الربيعمنكل

 عام

 نسبةالرضا

 المقدم المجتمعي

 الكليةفي من

 مختلف

 المجاالت

 وإجراءات

 مفعلة تصحيحية

 

تعزيز  2 -4

التواصل بين 

 الكلية وخريجيها

 

عقد  4-2-1

ملتقى للتوظيف 

 بشكل دوري

 ليةعميدالك
 من الربيع

 .عام كل

 عددالشركات

 ومكاتب

 الترجمة

 والمدارس

 في المشاركة

 التوظيف ملتقى

 

 

تشجيع   4-2-2

الطالب على 

حضور دورات 

بمركز اإلعداد 

المهني و ريادة 

 األعمال

 منسق

 CDECال

 بالكلية

ومقرر 

 لجنةالخريجين

 من الربيع

 .عام كل

 بيان

 بأسماءطالب

 الكلية

 في المشاركين

 وراتالد

 


