
   

1 
 

التنفيذية  2023-2018  للخطة االستراتيجية  السنوية  الخطة 

الفترة من    2020يوليو وحتى    2019يوليو  في 

األهداف  الغايات

 االستراتيجية

األنشطة  

 واملهام

مسئولية   التوقيت

 التنفيذ

التكلفة  

 التقديرية

مؤشرات 

 املتابعة  

وتقييم  

 األداء

 اإلنجـازات

عدم   االنجاز*مستوى   أسباب 

 اإلنجاز

سوق العمل 
طها ب

ى مبتكرة ورب
ت التعليمية برؤ

طوير جودة املخرجا
ت

ف
ت التوظي

ومهارا
 

املهارات .  1 دعم 

والتدريب  املهنية 

 امليدانى.

 

 

اتفاقات   عقد  

التدريب 

 امليداني  

- 2019يوليو  

 2020كتوبر أ

الكلية    وكيل 

التعليم   لشؤون 

  + والطالب 

الكلية  وكيل  

املجتمع   لخدمة 

األقسام   +

 العلمية

  4عقد    ----

اتفاقيات  

عام  كل 

 دراس ي

وشركة   .1 األلسن  كلية  بين  تعاون  برتوكول 

اللغات في   متحدثي  لتوظيف  تالنت  لينجو 

بتاريخ   .2019ديسمبر    5املجاالت املختلفة 

وشركة   .2 األلسن  كلية  بين  تعاون  برتوكول 

 .م8/1/2020إيالف بتاريخ 

وشركة   .3 األلسن  كلية  بين  تعاون  برتوكول 

والتدريب بتاريخ  ترانسليشن بيرد للترجمة 

   م15/1/2020

األلسن واملدرسة   .4 برتوكول تعاون بين كلية 

بتاريخ   م  12/2/2020العربية للترجمة 

اإلنجاز   %100مستوى 
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البرامج  تنظيم 

التدريبية  

لسوق  املؤهلة 

 العمل

- 2019سبتمبر  

 2020ايو م

الكلية   وكيل 

املجتمع   لخدمة 

م وحدة  ابعة  ت+ 

 الخريجين

  4عقد   40000

دورات 

كل  تدريبية 

 عام دراس ي

تقنية   باستخدام  عرضين  تنظيم 

يومي     2020إبريل    21و    15الفيديوكونفرانس 

ـ  لـ املتحدة  األمم  الفورية في  الترجمة  طالبا    15عن 

الهيئة   وأعضاء  العليا  الدراسات  طالب  من 

بقسمي واللغة   املعاونة  اإلنجليزية  اللغة 

بمقر   العربية  الترجمة  قسم  رئيس  مع  الفرنسية 

نيويورك. املتحدة في   األمم 

الطالب  لدعم  التالية  الندوات  تنفيذ  تم 

 والخريجين مهنيا:

بها   حاضر  السياحي  اإلرشاد  بعنوان  ندوة  عقد 

يوم  الوهاب مدير شركة كمت  األستاذ محمد عبد 

   2019يسمبر    3

سكاى  شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

مجال  فى  الشركة  أنشطة  ملعرفة  للسياحة  سنتر 

السياحة   بمجال  للعمل  والتأهيل  اإلعداد 

وبين   بينها  التواصل  ومد جسور  العمالء  وخدمة 

اإلنجليزية  اللغة  قسم  من  والخريجين  الطالب 

من   حرصا  واألملانية  واإليطالية  والفرنسية 

واملهارات  والتدريب  الدعم  تقديم  على  الشركة 

وذلك  املجال  بهذا  العمل  سوق  ملواكبة  الالزمة 

افق    م  2020مارس   3يوم الثالثاء املو
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نستلة   شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

ال أنشطة  اإلعداد ملعرفة  مجال  فى  شركة 

بينها   والتأهيل لسوق العمل ومد جسور التواصل 

اللغة  قسم  من  والخريجين  الطالب  وبين 

والتركية   واألسبانية  واألملانية  الفرنسية 

افق  املو يوم األحد   م  2020مارس   8والفارسية 

لينجو   شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

الشركة ف أنشطة  ملعرفة  للسياحة  مجال تالنت  ى 

جسور   ومد  العمل  لسوق  والتأهيل  اإلعداد 

يوم  والخريجين  الطالب  وبين  بينها  التواصل 

افق   م  2020مارس   11األربعاء املو

الفاروق  دار  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة 

الدار  أنشطة  ملعرفة  الثقافية  لالستشارات 

الترجمة   مجال  فى  والتنويرية  الثقافية  ورسالتها 

افق املو  م.2020فبراير   24 يوم االثنين 

 

إنجاز   %100مستوى 

 

مهارات   تعزيز 

الريادة واالبتكار 

أنشطة  في ضوء 

إبريل   –مارس 

2020 

الكلية   وكيل 

للدراسات 

 العليا

مقر   تجهيز 

لوحدة  

 االبتكار

وحدة   تشكيل  إعادة  وريادة اعتماد  االبتكار 

منسقين   التشكيل  يضم  بالكلية.بحيث  األعمال 

)اللغويات،  بالكلية  التخصصات  كافة  عن 
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االبتكار  وحدة 

 والتطوير

اعتماد  

تشكيل  

 الوحدة

تنظيم عدد  

ورشة   4

 تدريبية  

بمجلس  اللغويات الحاسوبية(  الترجمة،  األدب، 

 2020إبريل   8الكلية في  

تشكيل    iClubاالنتهاء من 

االبتكار والتطوير   10في معمل    إعداد مقر لوحدة 

العام للكلية الدور األول بجوار مكتب األمين   في 

 أنشطة الوحدة:

يومي   • عمل  ورشتي  نوفمبر    14تنظيم 

 Idiscoveryبعنوان   2019نوفمبر   21و

• ( ورشتي عمل   Design thinkingعقد 

»  «Business Modeling » يومي  )20  

   2020يناير   22يناير و

االبتكار • نادي  وتم عقد    IClub تشكيل 

رؤيته   النادي  بأهداف  تعريفية  ندوة 

 2020فبراير   27يوم 

عمل • ورشة  عقب    Idiscoveryتنظيم 

يوم   التعريفية  الندوة  فبراير   27انتهاء 

2020 

اإلنجاز   %100مستوى 

 

تسهيالت  توفير 

لتحقيق   داعمة 

البرامج  أهداف 

قاعات  تزويد 

الدرس 

الصغيرة 

الكلية   دوريا وكيل 

املجتمع   لخدمة 

عدد   50000

القاعات  

 املجهزة

عدد   بمشتمالتهم    5تركيب  شو  داتا  جهاز 

بالدور الخامس.  بالقاعات 
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واملعايير  التعليمية 

األكاديمية  

بالعملية  والنهوض 

 التعليمية.

 

 

بوسائل العرض 

 الفعال.

عدد    بقاعة    1تركيب  بمشتمالته  داتا شو   جهاز 

الفورية بالدور الثالث.  الترجمة 

 

وتجديد  إحالل 

السبورات 

املتهالكة  

األجهزة   وإصالح 

 املعطلة.

الكلية   دوريا وكيل 

املجتمع   لخدمة 

عدد   20000

السبورات 

تم  التي 

 إحاللها  

مدرجات بدور البدروم والدور   6تسليم نهائى لعدد 

األرض ى والطرق املؤدية إليهم ودهانات الواجهات  

بالكلية.  الخارجية 

أوزوريس. ترميم ملكتبة   تم عمل 

للمعامل   تم تركيب قطع غيار كمبيوتر 

اآللي   الحاسب  ألجهزة  الالزمة  الصيانة  عمل  تم 

املكفوفين ألجهزة    والطابعات وتم عمل صيانه 

تصوير توشيبا في مكتبة  تركيب قطع   غيار ماكينة 

املكفوفين.  رفيق الدرب لخدمة 

تشغيلها  وتم  كهنة  طابعة  وتجديد  إحالل  تم 

القانونية.  للشئون 
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  مكتبة   تزويد

  حدث   أب  الكلية

 لدعم الدوريات

 الذاتي التعلم

الكلية    وكيل 

للدراسات 

 العليا+

 ت  املكتبا  لجنة

35000+ 

الهدايا 

العينية  

األفراد من  

 والهيئات

عدد  

الكتب 

 والدوريات

ضوء "الكسندر   في  صندوق  مع  االتفاق 

الروسية  لدعم الثقافة  تم تزويد  سولجونيتسين" 

ب )ثالثمائة( كتاب ومرجع علمي/    300عدد املكتبة 

تخصيص   الدراسات   150تم  ملكتبة  منها  مرجع 

اللغة الروسية.  العليا لقسم 

عدد   البيانات  تك  62662إدخال  قاعدة  على  اب 

الكتب  إجمالي  يمثل  ما  وهو  للمكتبة  الرقمية 

اللغات   بأقسام  اإليطالية، الخاصة  اإلنجليزية، 

العربية، العبرية، الصينية،   األملانية،  اإلسبانية، 

واللغة  الفارسية  اللغة  )شعبة  الشرقية  اللغات 

كتب    التركية( بيانات  إدخال  من  االنتهاء  وجاري 

األقسام.  باقي 

عدد   بيانات  إدخال  من  رسالة   486االنتهاء 

الرقمية   البيانات  قاعدة  على  ودكتوراة  ماجستير 

 للمكتبة.

الرسائل  بقاعة  الدراسات العليا  تأسيس مكتبة 

تاريخه تأسيس مكتبة   بكلية األلسن، وقد تم حتى 

باألقسام التالية:  فرنس ى  للدراسات العليا خاصة 

 روس ي،  -زىإنجلي  –إسبانى _ صينى    –أملانى   –

الدراسات العليا خاص  تخصيص ركن من مكتبة 

التدريس  هيئة  أعضاء  ومترجمات  بمؤلفات 

عرضتخصيص  و   بالكلية، بمكتبة    منصة 

من   األلسن  كلية  بإصدارات  العليا  الدراسات 
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)فيلولوجي األلسن-الدوريات واملجالت  -صحيفة 

للترجمة  (.ومجلة اللغة اإلنجليزية  مجلة األلسن 

 

 معايير   وضع 

  املقررات   الختيار 

 لتحويلها

 اليكترونيا

  - 2020مارس  

 2020يوليو 

التعليم   وحدة 

 اإللكتروني

ضمان   وحدة 

 الجودة

ألف   70

 جنية

عدد  

املقررات  

اإللكتروني

 ة

اإللكتروني وتفعيلها   املقرر  معايير لجودة  تم وضع 

بدءا من   الهجين  للتعليم  إطار استعداد الكلية  في 

 2021-2020الجامعي  العام 

بذاكرة   سيرفر  دخول    64استخدام  تتيح  ميجا 

املنصة    3000 على  نفسه  الوقت  في  مستخدم 

للكلية لتفعيل    sis.asu.edu.eg اإللكترونية 

ب قرار  بعد  عن  التعليم  تعليق عد  استراتيجية 

تفعيل   وضرورة  والجامعات  باملدارس  الدراسة 

استمرارية  لضمان  بعد  عن  التعليم  منظومة 

الثاني  الدراس ي  للفصل  التعليمية  العملية 

2019-2020      

الطالب  ببيانات  كاملة  بيانات  قاعدة   عمل 

 )مرفق(

 

 

 الطالب  تدريب

  مع التعامل  على

  املقررات

 اإللكترونية

  - 2020مارس  

 2020يوليو 

التعليم   وحدة 

 اإللكتروني

عدد   أونالين

الطالب 

املتفاعلين  

على  

املنصة  

من    املقررات  مع   التعامل  على  الطالب  تدريب

تعليمية فيديوهات  الطالب   خالل  عدد  وبلغ 

املنصة  املسجلين على 

  املنصة   على  املسجلين  الطالب  عدد  إجمالي .

 مرحلة  في  مسجلين  طالب  12000
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اإللكتروني

 ة

 .الليسانس

أعضاء   قدرات  رفع 

التدريس  هيئة 

املعاونة  والهيئة 

التطور  ملواكبة 

األكاديمي 

 والتعليمي املطلوب

 

برامج  تنفيذ 

تدريبية  

مع   بالتعاون 

ضمان   مركز 

بجامعة  الجودة 

شمس   عين 

تطوير  ومركز 

املشروعات  

والجهات  

داخل   املختلفة 

الجامعة  وخارج 

- 2019سبتمبر  

 2020وليو ي

 

التدريب  لجنة 

لجنة  

االستبانات 

التابعتان 

ضمان   لوحدة 

 الجودة  

عدد   30000

الدورات 

 املنعقدة.

زيادة   -

نسبة  

الرضاء  

أداء  عن 

أعضاء  

هيئة  

التدريس 

 ومعاونيهم.

مثل دورات  ريبيةدورات وورش تد 8  تم تنظيم عدد

الدراسة الذاتية للبرنامج و  إعداد  إعداد في كيفية 

املقر  وتصميم  األسئلة  اإللكتروني ومعايير لنوك  ر 

البرامجياالعتم  ( التدريبيتقرير البرنامج )مرفق اد 

التد هيئة  أعضاء  رأي  استطالع  عن  وتم  ريس 

ضوء  دورات   في  اإللكترونية  املقررات  تصميم 

ال التعليم  الرضا  تفعيل  نسبة  ووصلت  هجين 

إلى  75من    العام  استطالع  %91  )مرفق نتائج   %

 الرأي(

 

 التقويم   تطوير نظم 

 واالمتحانات

 بنك  وعمل

 سئلةاأل  

 بالكلية

دورات  عقد 

في   تدريبية 

أساليب 

ونظم  التقويم 

 االمتحانات

  - 2020مارس  

 2020يوليو 

التعليم   وحدة 

 اإللكتروني

 رتفاعا 

 رضا  نسبة

 الطالب

 نظم  عن

 مالتقوي

 بنك  عمل

 سئلةاأل 

اعضاء   السادة  لتدريب  عمل  ورش  ثالثة  عقد 

املقررات   املعاونة إلعداد  الهيئة  التدريس و  هيئة 

على   ذلك  و  بالكلية  األسئلة  بنوك  و  اإللكترونية 

أيام   .2020مارس   18-17-16مدار ثالثة 

بنك لألسئلة يضم   .ألف سؤال  21تم تكوين 

اإلنجاز   %100نسبة 
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نظام  تفعيل 

االختبارات  

 اإللكترونية

 

حثي
ط الب

شا
ث العلمي وتدويل الن

ح
التميز في الب

 

األهداف 

 االستراتيجية

األنشطة  

 واملهام

مسئولية   التوقيت

 التنفيذ

التكلفة  

 التقديرية

مؤشرات 

 املتابعة  

وتقييم  

 األداء

 اإلنجـازات

عدم   االنجاز*مستوى   أسباب 

 اإلنجاز

املستمر    التحديث 

بيانات  لقواعد 

أعضاء  بأبحاث 

التدريس  هيئة 

 

 
 

دوري  تحديث 

بيانات  لقواعد 

األبحاث 

سواء  العلمية 

قاعدة   على 

الكلية  بيانات 

 Ainأوعلى  

Shams 

Scholar 

الكلية    دوريا  وكيل 

للدراسات 

العليا واألقسام 

 العلمية

وجود    --------

حصر  

دقيق 

بالنشاط 

البحثى  

املحلى  

والدولى  

عضو  لكل 

هيئة  

تدريس 

تعيينه   منذ 

 بالكلية.

بأبحا بيانات  قاعدة  هيئة    ثعمل  أعضاء 

عام    2020التدريس حتى 
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عدد    -

األبحاث 

فى   املنشورة 

دوريات 

محكمة  

محلية  

 ودولية.

تصنيف   رفع 

ودوريات  مجالت 

التقييم   في  األلسن 

 املحلي والدولي

 

موقع   عمل 

إلكتروني 

الكلية  لدوريات 

أداة  طريق  عن 

اقع   املو تدشين 

الخاصة  

التي  بالدوريات 

بنك  يوفرها  

 املعرفة املصري

يوليو -يونيو  

2020 

الكلية   وكيل 

للدراسات 

وبنك   العليا 

 املعرفة املصري  

5000  

 دوريا

وجود  

موقع  

إلكتروني 

لدوريات 

يتم  الكلية 

تحديثه 

 دوريا

ارتقاء 

تصنيف  

املجالت 

العلمية  

بالكلية 

)صحيفة   الكلية  تحرير دوريات  تحديث هيئة  تم 

إلى   أجانب  بضم محكمين   ) فيلولوجى  و  االلسن 

التحرير.  هيئة 

ومجلة  األلسن  وصحيفة  فيلولوجي  مجالت  رفع 

بنك املعرفة  قسم اللغة اإلنجليزية على موقع 

مجلة   تقييم  حصلت  على  من    6.5فيلولوجي 

املحلي. التقييم  للجامعات في   املجلس األعلى 

دار  في  األلسن  وصحيفة  فيلولوجي  مجلة  إدراج 

 املنظومة

العربي  الكشاف  في  فيلولوجي  مجلة  إدراج 

الدولي   للفهرس  التابع   Web ofلالستشهادات 

Science 
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إقليميا  

 ومحليا

 الغايات
 

األهداف 

 االستراتيجية

 

األنشطة  

 واملهام

 

 التوقيت

 

مسئولية  

 التنفيذ

 

التكلفة  

 التقديرية

 

مؤشرات 

  املتابعة

 

 اإلنجـازات

عدم   االنجاز*مستوى   أسباب 

 اإلنجاز

في   التوسع 

خدمة  

 املجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية  أنشطة  ربط 

الخارجي  باملجتمع 

تحديد 

و   األنشطة 

الخدمات  

التعلیمیة  

والبحثیة  

خدمة   وأنشطة 

من   املجتمع 

خالل  

رأى  استقصاء 

 املنتفعين.

الكلیة    - مستمر وكیل 

خدمة   لشئون 

وتنمية   املجتمع 

و   البيئة 

االدارات 

 املعاونة

امليزانية  

طبقا  

لطبيعة  

 النشاط

رضاء  

األطراف  

املجتمعية  

عن  

الخدمات  

التى 

تقدمها  

 الكلية.  

قائمة   -

باألنشطة  

والخدمات  

املطلوب  

 تنفيذها.

من   العليا  الدراسات  أنشطة  لبرامج و  التسويق 

املعارض  في  واملشاركة  الكلية  موقع  خالل 

مثل   للتعليم    عرضاملاملتخصصة  الدولي 

الفترة من    EDU GATEاالليكتروني   إلى    18خالل 

مع  2020فبراير    20 الكلية  ،  اصدارات  عرض 

للمؤتمرات الدولية   باملعارض املصاحبة  املختلفة 

املختلفة وكذلك  التي تعقد في   الجامعات املصرية 

بالكلية،  العليا  الدراسات  برامج  حول  مطويات 

الدولي لجا املؤتمر  في  قة األمعمثل  الذي عقد  صر 

 2020مارس 

في   معاونة  هيئة  وعضو  طالبا  بثمانين  املشاركة 

بقاعة   عقد  الذي  اليابانية  الجامعات  ملتقى 

ديسمبر   في  الصيدلة  لكلية    2019املؤتمرات 
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الجامعات للتعر  من  املقدمة  املنح  فرص  على  ف 

 اليابانية.

الكلية   إلى  اليابانية  الجامعات  لوفد  زيارة  تنظيم 

األستاذة   في  الكلية ممثلة  إدارة  بمسئولي  ولقائهم 

الكلية والوكالء، تعرفوا خاللها   عميدة  الدكتورة 

املرتبطة   خاصة  ومعاملها  الكلية  امكانات  على 

 بتدريس اللغة اليابانية.

ملحو مشا القومي  املشروع  في  الكلية  ركة 

أ.د.سلوى رشاد ع األمية  عقدت 
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من   املزيد  عقد 

الشراكة  اتفاقيات 

مع   والتعاون 

و   املؤسسات 

داخل   الهيئات 

 املجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجاالت  تحديد 

و   الشراكة 

مع   التعاون 

الهيئات  

واملؤسسات 

 املختلفة

الكلیة   مستمر وكیل 

خدمة   لشئون 

وتنمية   املجتمع 

البيئة واالدارات 

 املعاونة

عدد    - 

البروتوكو

الت 

واالتفاقيا

املفعلة   ت 

مع  

املؤسسات  

والهيئات  

ذات 

 الصلة.

قائمة   -

بمجاالت 

الشراكة  

لتعاون او 

املطلوب  

 تنفيذها.

جامعات    إبرام • مع  دولية  اتفاقيات 

الطالب  لتبادل  وآسيوية  أوروبية 

دراسية  منح  وتقديم  واألساتذة 

املشتركة   األنشطة  مجال  في  والتعاون 

بدوريات حديثة املكتبة   :  ودعم 

نابولي بإيطاليا •  جامعة 

افقة    • مو اإليطالية  سيينا  جامعة 

 2020مارس   30مجلس الجامعة  

بكازاخستا  • أوراسيا الوطنية   نجامعة 

افقة   • مو بيدي   أوال  دي  بابلو  جامعة 

 2020مارس   30مجلس الجامعة  

املتحدة   • بالواليات  كينت  جامعة 

الجامعة   مجلس  افقة    30األمريكيةمو

 2020مارس 
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أنشطة  تسويق 

داخل   الكلية 

الجامعة  مجتمع 

 وخارجها.

 

مشاركة  زيادة 

األطراف  

فى   املجتمعیة 

املجالس 

للكلية  الحاكمة 

العام  بداية 

 الدراس ى

الكلیة   وكیل 

خدمة   لشئون 

وتنمية   املجتمع 

البيئة  

وقطاعات  

املختلفة  الكلية 

وجود   

أطراف 

مجتمعية  

مجالس  فى 

الكلية  

 واألقسام.

الكلية   مجلس  في  املجتمعية  - 2019األطراف  

2020 

 د. أيمن سالمة

الجواد أبو كب  عبد 

 

النشرات  توزيع 

املتضمنة  

وحدة   لخدمات 

 رفاعة.  

وتكثيف  

الدعاية  

الترويج و 

لخدمات  

من   الوحدة 

الوسائط خالل  

 االلكترونية .

الكلیة   دوريا وكیل 

خدمة   لشئون 

وتنمية   املجتمع 

 البيئة

وحدة   مدير 

 رفاعة

عدد   10000

النشرات 

واإلعالن 

عن  

دمات  خال

 إلكترونيا

رفاعة ودوراتها من   أنشطة وحدة  اإلعالن عن  يتم 

شبكة   على  للوحدة  الرسمية  الصفحة  خالل 

الجرائد  وفي  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 

 لكترونية.اإل

 

في   الكلية  تعزيز دور 

الخريجين  توظيف 

مهنيا  ودعمهم 

قواعد  تحديث 

بيانات 

الخريجين 

  –أكتوبر  

كل   كم  نوفمبر 

 عام

قاعدة   -------- إدارة الخريجين

بيانات 

 محدثة

ال بيانات  قاعدة  تحديث  عام  ختم  حتى  ريجين 

2018-2019 
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ووسائل  

 االتصال بهم

متابعة   وحدة 

 الحريجين

متميزة  و  عمل  فرص  توفير  إلى  السعى  أجل  من 

بيانات تقديم  تم  األلسن،  كلية  من   لخريجي  عدد 

لعدد من   دفعات مختلفة  الطالب الخريجين من 

 )مرفق(  الشركات

الطالب  لدعم  التالية  الندوات  تنفيذ  وتم 

 والخريجين مهنيا:

بها   حاضر  السياحي  اإلرشاد  بعنوان  ندوة  عقد 

يوم  الوهاب مدير شركة كمت  األستاذ محمد عبد 

  2019يسمبر    3

سكاى  شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

مجال  فى  الشركة  أنشطة  ملعرفة  للسياحة  سنتر 

السياحة   بمجال  للعمل  والتأهيل  اإلعداد 

وبين   بينها  التواصل  ومد جسور  العمالء  وخدمة 

اإلنجليزية  اللغة  قسم  من  والخريجين  الطالب 

من   حرصا  واألملانية  واإليطالية  والفرنسية 

تقديم على  واملهارات   الشركة  والتدريب  الدعم 

وذلك  املجال  بهذا  العمل  سوق  ملواكبة  الالزمة 

افق    م  2020مارس   3يوم الثالثاء املو

نستلة   شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

اإلعداد  مجال  فى  الشركة  أنشطة  ملعرفة 
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بينها   والتأهيل لسوق العمل ومد جسور التواصل 

اللغ قسم  من  والخريجين  الطالب  ة وبين 

والتركية   واألسبانية  واألملانية  الفرنسية 

افق  املو يوم األحد   م  2020مارس   8والفارسية 

لينجو   شركة  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة  عقد 

مجال  الشركة فى  أنشطة  ملعرفة  للسياحة  تالنت 

جسور   ومد  العمل  لسوق  والتأهيل  اإلعداد 

يوم  والخريجين  الطالب  وبين  بينها  التواصل 

 م  2020مارس   11افق األربعاء املو 

الفاروق  دار  مع  بالتعاون  تعريفية  ندوة 

الدار  أنشطة  ملعرفة  الثقافية  لالستشارات 

الترجمة   مجال  فى  والتنويرية  الثقافية  ورسالتها 

افق  املو  .م2020فبراير   24يوم االثنين 

التواصل  

مع   املستمر 

الشركات 

و   والهيئات 

أصحاب  

فى   األعمال 

الكلیة   مستمر وكیل  

خدمة   لشئون 

وتنمیة   املجتمع 

مدير  و  البيئة 

متابعة   وحدة 

 الخریجين

معدالت  ---

التحاق 

خریجى  

الكلیة  

بسوق 

 .العمل

ال متابعة  وحدة  املنهي  خأعدت  والتدريب  ريجين 

الشركات ختابعة  مل  تبيانا في  الكلية  ريجي 

للسياحة   سنتر  سكاي  مثل  املتنوعة  والهيئات 

االتصاالت  الفاروق وشركات  أرابايز ودار  شركة 

سنتر. مثل فودافون واتصاالت  وسكاي 
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عمل   مجاالت 

 الخريجين.

نتائج 

تقییم  

اء األد

لخریجى  

 الكلیة.  

حصر  

بأعداد 

ومجاالت 

عمل  

 الخريجين.

لقاءات  عقد 

مع   سنوية 

ريجين خال

ملناقشة  

ياجات  تاح

 سوق العمل

  -مارس  

 2020إبريل

الكلیة   وكیل  

خدمة   لشئون 

وتنمیة  املجتمع  

ومدير   البيئة

متابعة   وحدة 

 الخریجين

لقاء  10000 عقد 

سنوي  

وإعداد 

تقرير 

باحتياجا

سوق  ت 

 العمل

اإلنجاز   %0نسبة 

 

عقد   ملتقى    تقرر 

بشكل التوظيف  

ع   جمي يجمع 

وليس   الكليات 

منفصلة،   بصورة 

سبق  قد  وكان 

موعده   تحديد 

ؤتمر على هامش م

الفترة  الجام عة في 

أبريل   9-5من  
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أنه إ،  2020 ال 

جائحة   وبسبب 

وتطبيقيا   كورونا 

لالجراءات 

التي  االحترازية 

وجود   من  منعت 

تقرر  تجمعات 

 إلغاء امللتقى.

 

عقد   يتم  لم 

التوظيف   ملتقى 

كل   تعليق  بسبب 

عليق ت  األنشطة

الفعاليات  جميع 

األلسن  ب كلية 

عين    جامعة  

 ( شمس 

و   املؤتمرات 

  – الندوات  

و   املهرجانات 
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  – املسابقات  

  – حتفاليات  اال 

  – الدوريات  

  – الرياضة  

عتبارا  ااملعارض (  

األحد   من 

و    15/3/2020

آخر  إشعار   حتى 

رئيس ل  وفقا   قرار 

فى     14الجامعة 

/3/2020   .   

أعداد 5  زيادة   .

افدين   الطالب الو

عن   اإلعالن 

الكلية  إمكانات 

التى املختلف ة 

أي  عن  تميزها 

مناظرة   كلية 

باللغتين 

العربية 

على   واإلنجليزية 

الكلية   دوريا  وكيل 

للدراسات 

ووحدة   العليا 

تكنولوجيا  

 املعلومات

تحديث  

املوقع  

دوريا 

باملعلومات 

املحدثة 

الكلية  عن 

بالدراسات  افدين  الو الطالب  مع  لقاء  عقد 

في   آلرائهم    2019ديسمبر  العليا  واالستماع 

بحل مشاكلهم.  والتوجيه 

الواتساب  تطبيق  على  خاصة  صفحة  إنشاء 

فيها   يشارك  افدين  الو العليا  الدراسات  لطالب 

رعاية   للدراسات العليا ومدير وحدة  الكلية  وكيل 

املباشر والسريع مع   للتواصل  بالكلية  افدين  الو

افدين.  الطالب الو
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الكلية  موقع 

 .اإللكتروني

 

للطال خاصة  حسابات  افدين عمل  الو ب 

االليكترونية   املنصة  إلى  الدخول  من  لتمكينهم 

خاللها   من  بعد  عن  الدراسة  ومباشرة  للكلية 

ومتابعة   منها  الدراسية  املقررات  وتحميل 

بعد األساتذة عن   التكليفات مع 

 

نشرة  عمل 

عن   دورية 

الكلية   أنشطة  

على   ونشرها 

املوقع  

اإللكتروني 

الرسمي 

باللغتين 

العربية 

 واإلنجليزية

الكلية   دوريا وكيل 

للدراسات 

ووحدة   العليا 

تكنولوجيا  

 املعلومات

النشر  

الدوري 

ألنشطة  

عات  قطا

على  الكلية  

موقع  

 الكلية

فيروس  مخاطر  من  للتوعية  فيديو  برامج  عمل 

موقع   ورفعها على  املختلفة  بلغات الكلية  كورونا 

باللغات  افدين  الو الطالب  لتوعية  الكلية 

 املختلفة

افدين  الو للطالب  ارشادات خاصة  الئحة  وضع 

رعاية   وحدة  مع  بالتعاون  مختلفة  بلغات 

افدين بالجامعة افدين بالكلية وإدارة الو  .الو

 

 

قاعدة   إعداد 

بيانات 

بالبيانات 

للطالب  املتاحة 

إدارة  دوريا منسق 

رعاية  

افدين  الو

 بالكلية 

قاعدة   

بيانات 

 محدثة

البيانات   تم تحديث قاعدة 
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افدين  الو

بهم   لالتصال 

 مباشرة

األهداف  الغايات

 االستراتيجية

األنشطة  

 واملهام
 

مسئولية   التوقيت

 التنفيذ

التكلفة  

 التقديرية

مؤشرات 

 املتابعة

وتقييم  

 األداء

 اإلنجـازات

عدم   االنجاز*مستوى   أسباب 

 اإلنجاز

ضمان الجودة وتقييم األداء
تعزيز 

 

برامج  اعتماد 

الهيئة   من  الكلية 

لضمان   القومية 

التعليم  جودة 

 واالعتماد

أعضاء - تدريب 

التدريس  هيئة 

كتابة   على 

الدراسة 

للبرنامج  الذاتية 

 الدراس ي

فريق - تشكيل 

للمراجعة  

 الداخلية

زيارات - عقد 

الفني   للدعم 

من مركز ضمان  

- 2019يوليو  

 2020وليو ي

ضمان   وحدة 

 الجودة

عدد   20000 تنفيذ 

دورات   5

في   تدريبية 

العام 

 الدراس ي

عدد  

ت زيارا

املتابعة  

والدعم  

 الفني

عدد  

الدراسات 

برنامج اللغة  بتوصيف  خاصة  تنظيم ورشة عمل 

وآدابها   للبرنامج اإلنجليزية  الذاتية  والدراسة 

الفورية    2020فبراير    18بتاريخ   الترجمة  بقاعة 

 بالكلية

للبرنامج" الذاتية  "الدراسة  عمل    10في    ورشة 

بالكلية  2020مارس  املنافشات   بقاعة 

أعضاء   حضرها  التي  التدريبية  بالدورات  حصر 

في   التدريبية  للدورات  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

باالستعداد  واملتعلقة  الجودة  ضمان  مركز 

البرامجي ومنها:   لالعتماد 
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ملتابعة   الجودة 

 األداء

 

الذاتية 

 للبرامج

التحسين   وخطط  السنوي  اعداد    التقرير 

للبرنامج   تقرير بالدورات )مرفق الدراسة الذاتية 

 التدريبية(

البرامج تنظيم   العتماد  الفني  الدعم  لجنة 

األستاذ   خفاجي  د.رشا  من  املكونة  األكاديمية، 

الجودة   ضمان  مركز  ومدير  البنات  بكلية 

اللغة اإلنجليزية  رزق أستاذ  بالجامعة، أ.د.شاكر 

الجوهري  أ.د.حسين  السويس،  قناة  بجامعة 

اللغة   قسم  قناة  رئيس  بجامعة  الفرنسية 

الزيارة  واستهدفت  باإلسماعيلية  السويس 

برنامج ليسانس اللغة اإلنجليزية  مراجعة وتقييم 

والفورية   التحريرية  الترجمة  وبرنامج  وآدابها، 

املعتمدة،   بنظام ساعات  اإلنجليزية  اللغة  بقسم 

وبرنامج ليسانس اللغة الفرنسية و آدابها وبرنامج 

 17تاريخ الزيارة   الية وآدابها.ليسانس اللغة اإليط

 2019ديسمبر 

 

املوقع   تطوير 

للكلية  اإللكتروني 

معايير  ليطابق 

في   املعتمدة  الجودة 

املوقع   تغذية 

بكل  دوريا 

املعلومات 

وحدة   مستمرة

تكنولوجيا  

 املعلومات

املوقع   ------

الرسمي 

املحدث  

واملزود  

)صورة   للكلية  جديد  إلكتروني  موقع  تدشين  تم 

 املوقع(من  
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العاملي  التصنيف 

اقع   للمو

اإللكترونية  

 الجامعية.

 

والبيانات 

بالكلية  املتعلقة 

بامللفات  

اإلثرائية 

وملفات  

PDF 

الجودة  ثقافة  نشر 

في   والتميز  واملعرفة 

وتطبيق  األداء 

في   تنفيذها  وآليات 

الكلية  إدارات 

 واألقسام العلمية.

 

ورش   - عقد 

أعضاء  مع  عمل 

التدريس  هيئة 

املعاونة    والهيئة 

لقاءات   - عقد 

دورية  تعريفية 

الطالب  مع 

بنظم  للتوعية 

 الجودة

لقاءات   - عقد 

مع   توعوية 

الجهاز  اعضاء 

اإلداري 

لتعريفهم  

بمستجدات  

  -سبتمبر   

 2019ديسمبر 

ضمان   وحدة 

الجودة  

واألقسام 

العلمية  

واإلدارات 

 املعنية

ورش  ------- عدد 

العمل  

 واللقاءات

البرامج  - توصيف  عمل  ورشة  عقد 

الجودة   مقر وحدة ضمان  واملقررات في 

عملية   أهم خطوات  مراجعة  لتحديد 

الدراسية  البرامج واملقررات  توصيفات 

مراجعة   ألعمال  الزمني  والجدول 

للعام  واملقررات  البرامج  توصيفات 

نوفمبر    6بتاريخ   .2019-2018الجامعي  

2019 

لقاءات   - العلمية  األقسام  تنظيم 

تاريخية  نبذة  تشمل:  للطالب  تعريفية 

األكاديمي  والبرنامج  الكلية   نشأة  عن 

ا ومدى  رسالة ورسالته  مع  تساقه 

املتبناة     -الكلية   األكاديمية  املعايير 

الخريج   -للبرنامج  أهداف    -مواصفات 

البرنامج   و   البرنامج تميز   - سمات 

بالتعليم  الخاصة  البرنامج  سياسة 

جائحة   بسبب 

كورونا 

واإلجراءات 

يتم  املتبعة   لم 

أي لقاءات  تنظيم 

الفصل   خالل 

الثاني  الدراس ي 

2019-2020 
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الجودة  نظم 

 واالعتماد

ومصادره   الطالب   -والتعلم  حقوق 

 وواجباته

اإلنجاز ن  %50سبة 

األهداف  الغايات

 االستراتيجية

األنشطة  

 واملهام

 

مسئولية   التوقيت

 التنفيذ

التكلفة  

 التقديرية

مؤشرات 

 املتابعة  

وتقييم  

 األداء

 اإلنجـازات

عدم   االنجاز*مستوى   أسباب 

 اإلنجاز
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ت اإلدارية
طوير الجهاز اإلداري وميكنة الخدما

ت
 

خدمات  1 .توفير 

التسجيل  

اإللكتروني 

الداخلي   والتنسيق 

 إلكترونيا.

 

على   برمجيات  االتفاق 

ومتطورة   حديثة 

والخدمات   للتسجيل 

بالكلية  اإللكترونية 

عميد   2019

 الكلية

مدير عام 

 الكلية

اإللكترونية  100000 الخدمات  عدد 

 املتوفرة

منها املستفيدين   وعدد 

إستيفاء   من  اإلنتهاء 

من   املطلوبة  البيانات 

الـ  على  الكلية  إدارات 

Excel Sheet      املرسله

وفقا   الجامعة  من 

فى  لل املقرر  موعد 

وإرسالها   15/3/2020

إطار   فى  للجامعة 

الجامعة مليكنة   مشروع 

 الكليات

اعداد  ناال  من  تهاء 

البيانات   قواعد 

بادارة  الخاصة 

العليا  الدراسات 

كنترول   ووثائق 

العليا  الدراسات 

لكلية   وتسليمها 

واملعلومات   الحاسبات 

ميكنة   خطة  ضمن 
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بحلول  الكلية  إدارات 

 2021العام 

 

الحاسبات   إرسال كلية 

( فى  2لعدد  ( مهندسين 

إطار    2020مارس   29 فى 

إدارات  ميكنة  مشروع 

تم   ما  ملراجعة  الكلية 

من   و  بإرساله  يانات 

مشكالت  أى  حل 

على   القائمين  بحضور 

البيانات   إدخال  أعمال 

إدارات الكلية.  من 

اإلعارة   تفعيل 

أقسام  في  اإللكترونية 

اإلنجليزية،  اللغات: 

اإلسبانية،   اإليطالية،

العربية،  األملانية، 

الصينية،   العبرية، 

الشرقية   اللغات 
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اللغة الفارسية   )شعبة 

 واللغة التركية(.

عمل   من  االنتهاء 

الجامعية   اإلميالت 

الدراسات  لطالب 

الطالب  فيهم  العليا بما 

وتمكينهم   افدين  الو

على   التسجيل  من 

االليكترونية   املنصة 

دراسة  ملتابعة  للكلية 

ا لدراس ي الثاني الفصل 

بعد بعد قرار تعليق  عن 

في   مارس   14الدراسة 

2020 

اإلستمارة   اعتماد 

تسجيل   االليكترونية في 

وإضافة   وحذف 

الدراسات  مقررات 

الربيع   لفصل  العليا 

2020. 
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العاملين 2 .تدريب 

إدارة  نظم  على 

 املعلومات

 

تدريبية   دورات  عقد 

على   باإلدارات  للعاملين 

امليكنة  استخدام   برامج 

واستخراج  والتسجيل 

 البيانات

لجنة   مستمرة

التدريب 

بوحدة  

ضمان  

 الجودة

الدورات التي تم تنفيذ 20000  هاعدد 

من   املستفيدين  رأي  استطالع 

 الخدمات عن جودتها

حول   تدريبية   دورة 

البيانات بتاريخ   إدخال 

 2019نوفمبر   12-13

حول   تدريبية  دورة 

الرقمي   التحول 

فبراير  18-17بتاريخ

2020   

 

عمليات   في  دورتان  

البيانات يناير   2إدخال 

 2020يناير   28و

إدخال   عن  عمل  ورشة 

فبراير   11البيانات

تقرير   2020 )مرفق 

 الدورات التدريبية(

است عمل  رأي تم  طالع 

من   للمستفيدين 

الكلية   مكتبة  خدمات 
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الرضا   متوسط  وبلغ 

إلى   %  75.3العام 

نتائج   استطالع  )مرفق 

 الرأي(

 

 

 

 


