
	  

  جامعة  عيینن  شمسس

  كليیة  ااأللسنن

  قسمم  االلغة  االفررنسيیة

  بررنامج  ليیسانسس  ااأللسنن  في  االلغة  االفررنسيیة  وو  اادداابهھا

  

  2020-2019االملخصص  االتنفيیذذيي  للددررااسة  االذذااتيیة  للعامم  

  اانتهھى  فرريیقق  االعملل  االُمعتمدد  بقسمم  االلغة  االفررنسيیة  منن  إإعدداادد  االددررااسة  االذذااتيیة  االخاصة  ببررنامج  ليیسانسس  ااأللسنن  في  االلغة  االفررنسيیة  وواادداابهھا
لمتابعة  مررااحلل  االعملل  .  وو  ٬،  وو  جاء  ذذلكك  نتيیجة  االتووااصلل  االدداائمم  بيینن  مدديیرر  االبررنامج  وو  منسقق  االبررنامج  وو  ررؤؤساء  االمعايیيیرر  2020-2019للعامم  
  نن  االددررااسة  أأنن:يیتبيینن  م

  :أأهھھھمم  نقاطط  االقووةة  في  االبررنامج  منن    -1
	.تتسقق  مع  ررسالة  االكليیة  ررسالة  ووأأهھھھدداافف  للبررنامج  معتمددةة٬،  وومعلنة  وومحددثة  ووجوودد  -2  
تتفقق  مع  االمعايیيیرر  ااألكادديیميیة  لقططاعع  ااأللسنن  االمعتمددةة  منن  قبلل  االتي    مووااصفاتت  االخرريیجوو  مع    توواافقق  أأهھھھدداافف  االبررنامج  مع  ررسالتهھ  -3

	االتعليیمم  ووااالعتمادد.االهھيیئة  االقووميیة  لضمانن  جووددةة    
	.فعليیة  	مجتمعيیة  	ااحتيیاجاتت  	على  	بناء  	للبررنامج  	معتمدد  	تووصيیفف  	ووجوودد  -4  
  آآليیة  لمررااجعة  ووتحدديیثث  االررؤؤيیة  وواالررسالة  ووااألهھھھدداافف.  ووجوودد  -5
    وو  لجانن  فررعيیة  محددددةة  ااالختصاصاتت.مجلسس  ااددااررةة    ووللبررنامج  هھھھيیكلل  تنظظيیمى  معتمدد    ووجوودد  -6
	Oneووررقى  ووررقمى  على  للبررنامج  ررشيیفى  أأووجوودد  نظظامم  حفظظ    -7  drive  االهھيیئة  االمعاوونةوو  عضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس  يیسمح  لكلل  أأ  

  .بسهھوولة  ووفى  أأىى  ووقتتكلل  ما  يیخصص  االقسمم  وو  االبررنامج  الططالعع  على  بابالبررنامج  
اعي  على  مووقع  االتووااصلل  ااالجتمللبررنامج  صفحة  ررسميیة  فضال  عنن  ووجوودد  تحدديیثث  االبيیاناتت  االخاصة  بالبررنامج  على  مووقع  االكليیة      -8

    .هھا  عنن  كلل  ما  يیهھمم  ططالبب  االبررنامجيیتمم  ااإلعالنن  منن  خاللفيیسبووكك  
    .تناسبب  عدددد  وو  مساحاتت  االقاعاتت  وو  االمعاملل  مع  أأعدداادد  ططالبب  االبررنامج  -9

    .االمكتبة  متاحة  للططالبب  ووأأعضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس  وويیتمم  سنوويیا  مددااددهھھھا  بالكتبب  االجدديیددةة  -10
	  خاصص  بالبررنامج  يیسهھمم  في  االعمليیة  االتعليیميیة.  جهھازز  ددااتا  شوو  2توواافرر    -11  
  على  -12   االبررنامج   مقررررااتت   اال  ررفع   االمنصة   االتعليیميیة   بالكليیة   خاصة   إإططارر   االتعليیمم  في   نظظامم تططبيیقق

	/  https://sis.asu.edu.egاالهھجيینن  
	.االبررنامج  	تصميیمم  	في  	االمعنيیة  ااألططرراافف  	جميیع  	مشارركة  -13  
وو  مصفووفة  أأساليیبب  االتعليیمم    مقرررر  ددررااسي  	بكلل  	االخاصة  	االمهھاررااتت  	وو  	االمعاررفف  	مصفووفة  	يیتضمنن  	للمقررررااتت  	معتمدد  	تووصيیفف  	ووجوودد  -14

	وو  االتعلمم.  
	.االنتائج  	تحليیلل  	وو  	ددررااسى  	عامم  	كلل  	االددررااسيیة  	االمقررررااتت  	ممتقوويی  -15  
  .في  االتططوويیرر  	االمررااجعة  	نتائج  	منن  	ااالستفاددةة  	وو  	ددااخليیا  	االبررنامج  	مررااجعة  -16
  سنوويیا.  ووضع  خططة  تحسيینن  معتمددةة  -17
  .للتميیزز  	مقررررااتت  	ووجوودد  -18
  عنن  ططرريیقق  االتعلمم  االذذااتي  وواالتعلمم  االنشطط.  االتعليیميیة  	االعمليیة  	في  	االططالبب  	شررااككإإ  	علي  	يیعتمدد  	وواالتي  	وواالتعلمم  	االتعليیمم  	أأساليیبب  	تططوويیرر  -19
  مما  يیسمح  بالتووااصلل  االفعالل  بيینن  االططررفيینن.تناسبب  أأعدداادد  االططالبب  مع  االموواارردد  االمتاحة  ووأأعدداادد  أأعضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس    -20
  .ددررااسيیا  ووتنظظيیمم  محاضررااتت  ددعمم  للمتعثرريینن  	وواالمتعثرريینن  	االمتفووقيینن  	لتحدديیدد  	قووااعدد  	ووجوودد  -21
	لررعايیة  االططالبب  االمتفووقيینن  ووددعمم  االططالبب  االمتعثرريینن.    خططةووجوودد    -22  
حصوولل  عدددد  كبيیرر  منن  االقائميینن  بالتددرريیسس  في  االبررنامج  على  جائززةة  االنشرر  االددوولي  وو  تقلددهھھھمم  مناصبب  قيیادديیة  مررمووقة  في  جهھاتت    -23

    مختلفة  مما  يیجعلهھمم  يیسهھموونن  في  تططوويیرر  االبررنامج  بخبررااتهھمم  االمختلفة.
	  ااخليیة  .يیخضع  االبررنامج  بصفة  ددوورريیة  للمررااجعة  االدد  -24  

  

  



	  

  

    :االنقاطط  االتي  تحتاجج  إإلى  تحسيینن  إإال  أأنن  هھھھناكك  بعضض  

	.وو  تحدديیثث  صفاتت  االخرريیج  ضعفف  االمشارركة  االططالبيیة  في  صيیاغة  االررسالة  ووااألهھھھدداافف  -1  
	.عددمم  تحدديیدد  نسبة  معيینة  معتمددةة  منن  مجلسس  االكليیة  منن  االموواارردد  االذذااتيیة  لخددمة  االعمليیة  االتعليیميیة  فى  االبررنامج  -2  
  .حدديیثةبعضض    تجهھيیززااتت  االمعاملل  غيیرر    -3
  .ضعفف  االتموويیلل  االالززمم  لتحدديیثث  االمررااجع  وو  االكتبب  -4
  .للبررنامج  ةخاررجيیة  مررااجع  عددمم  ووجوودد  -5
  .االبررنامج  	في  	وواافدديینن  	ططالبب  	ووجوودد  	عددمم    -6
	عددمم  تنظظيیمم  ددووررااتت  تددرريیبيیة  لددعمم  االططالبب  االمتفووقيینن  أأكادديیميیا.  -7  
  بيینن  أأعضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس.  االمحاسبة  	وو  	االتحفيیزز  	آآليیاتت  	تفعيیلل  	عددمم  -8
	االلجانن  االفررعيیة  للبررنامج  ووتقدديیمم  االتقارريیرر  االالززمة  لتططوويیرر  االبررنامجعددمم  اانتظظامم  ااجتماعع        -9  

  

  ٬،  حيیثث  تمم:  خططة  االتعززيیزز  وواالتططوويیرر  االسابقق  نسبة  كبيیررةة  منن  مقتررحاتت  تنفيیذذبالفعلل  تمم  وو  قدد  

	.عقدد  محاضررااتت  تقوويیة  في  االلغة  االفررنسيیة  لددعمم  االططالبب  االمتعثرريینن  -1  
	.االجددوولل  اااللكتررووني  تططبيیقق  معاملل  لمقرررر  االصووتيیاتت  وو  مقرررر  ااالستماعع  وو  االمحاددثة  في  ضووء  االمتاحح  في  ظظلل  خصيیصصمررااعاةة  ت  -2  
ددعمم  االططالبب  االمتفووقيینن  علميیا  وو  رريیاضيیا  وو  فنيیا  منن  خاللل  منحهھمم  شهھاددااتت  تقدديیرر  وو  عررضض  أأسمائهھمم  بلووحة  االشررفف  االخاصة    -3

	بالقسمم  
ا  بالقائميینن  بالتددرريیسس  لبحثث  مشكالتت  االططالبب  وو  االتأكدد  منن  تناسبب  تفعيیلل  ددوورر  منسقي  االمقررررااتت  منن  خاللل  ااجتماعع  كلل  منهھمم  ددوورريی  -4

	مع  االمحتووىى  االذذيي  تمم  تددرريیسهھ  وو  كذذلكك  ززمنن  ااالمتحانن.  أأسئلة  االووررقة  ااالمتحانيیة  
  االتووااصلل  مع  االططالبب  للووقووفف  على  مشكالتهھمم  بشكلل  مستمرر  وو  إإخططاررهھھھمم  بأهھھھمم  ااألخبارر  االتي  تهھمهھمم  وو  ذذلكك  منن  خاللل    -5 ززيیاددةة

	يیضمم  ممثلل  منن  كلل  فررقة  ددررااسيیة  وو  ررئيیسس  االقسمم  االعلمي  شخصيیا.تخصيیصص  جررووبب  على  االووااتسابب    
  االملتحقيینن  بالبررنامج  منن  خاللل  إإنشاء  صفحة  ررسميیة    -6   االتي  تهھمم   االمختلفة  وو  ااألخبارر   االتعرريیفف  بالبررنامج  وو  باألنشططة ززيیاددةة

	للبررنامج  على  مووقع  االفيیسبووكك.  
	  .إإددررااجج  االجانبب  االحاسووبي  في  مقرررر  قاعة  االبحثث    -7  
االمعهھدد  االفررنسي  وو  غررفة  االتجاررةة  وو  االصناعة  االفررنسيیة  بمصرر  لتقدديیمم  نسبة  خصمم  خاصة  بططالبب  عقدد  بررووتووكوولل  تعاوونن  مع    -8

  االبررنامج  االملتحقيینن  بددووررااتت  االلغة  في  االمعهھدد  وو  مشارركة  االغررفة  في  ملتقى  االتووظظيیفف  االسنوويي  بالكليیة  .

  :يیستهھددفف  االبررنامج  في  خططتهھ  االجدديیددةة  لتعززيیزز  نقاطط  االقووةة  ووتحسيینن  نقاطط  االضعففوو    

	مررااجع  خاررجي  للبررنامج.  تعيیيینن  -1  
عملل  على  ززيیاددةة  نسبة  مشارركة  أأعضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس  في  االتفاعلل  على  االمنصة  االتعليیميیة  االخاصة  بالكليیة  منن  خاللل  حصرر  اال  -2

	ااحتيیاجاتهھمم  االتددرريیبيیة  وو  تووفيیررهھھھا  لهھمم.  
	ررشادد  االططالبي  بالقسمم.االعملل  على  تفعيیلل  نظظامم  ااإلررشادد  االططالبي  بشكلل  أأكبرر  منن  خاللل  االتقارريیرر  االددوورريیة  االتي  يیقددمهھا  منسقق  ااإل  -3  
	ااالستمرراارر  في  تفعيیلل  ددوورر  منسقي  االمقررررااتت  منن  خاللل  االحررصص  على  تقدديیمهھمم  تقارريیرر  ددوورريیة  على  مدداارر  االفصلل  االددررااسي.  -4  
ااالستمرراارر  في  متابعة  االيیة  ددعمم  االمتفووقيینن  وو  االمتعثرريینن  منن  خاللل  تقرريیرر  لجنة  االططالبب  وو  االخرريیجيینن  االذذيي  يیستندد  إإلى  إإحصائيیة    -5

	رر  ااإلررشادد  االططالبي  االتي  يیقددمهھا  ااألساتذذةة.نتيیجة  االبررنامج  وو  تقارريی  
ااالتفاقق  مع  االووكالة  االجامعيیة  للفررنكفوونيیة  على  عقدد  ددووررةة  لططلبة  االقسمم  تحتت  مسمى  ززيیاددةة  االفعاليیاتت  االثقافيیة  للبررنامج  منن  خاللل    -6

Atelier	  Médiation  لتي  كانن  اا  (  حالتت  االظظررووفف  ااالستثنائيیة  نتيیجة  تفشي  فيیررووسس  كوورروونا  ددوونن  إإقامة  بعضض  االفعاليیاتت  االثقافيیة
	قدد  تمم  االتخططيیطط  لهھا  بالفعلل.....    ).  

	تططوويیرر  االيیة  ااستفاددةة  االبررنامج  منن  أأبحاثث  االساددةة  أأعضاء  هھھھيیئة  االتددرريیسس  في  تططوويیرر  االمقررررااتت  االمختلفة.  -7  
مادديیا  في  تططوويیرر  بعضض  معاملل  االصووتيیاتت  االتي  تخددمم  ططالبب  ااقتررااحح  مشارركة  أأحدد  ااألططرراافف  االمجتمعيیة  االمعنيیة  في  االمساهھھھمة    -8

	  االبررنامج.  
  مقددمهھ  لسيیاددتكمم  
  أأ.مم.دد/  رربابب  حمدديي  
  منسقق  بررنامج  ليیسانسس  االلغة  االفررنسيیة  وو  اادداابهھا


