مصفوفة اتساق رسالة الكلية مع رسالة البرنامج
رسالة كلية األلسن
 -1تقديم برامج تعليمية متميزة تتبنى االبتكار
وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق
العمل وخدمة المجتمع.

رسالة برنامج ليسانس اللغة الروسية
 -1تقديم برنامج تعليمي متميز ومتجدد وفق
معايير الجودة تلبية الحتياجات المجتمع
وسوق العمل في هذا التخصص.

 -2وتنمية القدرات البحثية لتخريج كوادر من
الباحثين المتخصصين في اللغة واألدب
والترجمة.

 -2تحقيق التميز والريادة على المستوى المحلى
واالقليمى والدولى فى مجاالت أبحاث
الترجمة واللغة واألدب.

✓

✓

1

الخطوات اإلجرائية لمراجعة الرسالة
اإلطار الزمني
نهاية كل عام
دراسي

المسؤول عن التنفيذ
الخطوات اإلجرائية
 استطالع رأي طالب الفرقة الرابعة /لجنة مراجعة البرنامجالخريجين عن مدى تحقيق البرنامج لرسالته
في صورة استبانات.
استطالع رأي الطالب في اللقاءات الطالبية مدير البرنامج والمنسق
والمؤتمر العلمي.

الموعد
للقاءات

تحليل نتائج استطالعات الرأي الخاصة لجنة مراجعة البرنامج
بالطالب وأعضاء هيئة التدريس وكتابة تقارير
تسلم إلى مجلس إدارة البرنامج
إعالم األطراف المعنية بنتائج اآلراء المختلفة مجلس إدارة البرنامج
التخاذ إجراءات تصحيحية

نهاية العام الجامعي

2

الدوري

المخرجات

معوقات األداء

مصفوفة اتساق أهداف البرنامج مع رسالته
رسالة البرنامج
التميز
تحقيق
تقديم برنامج تعليمي
على
والريادة
متميز ومتجدد وفق
المحلى
المستوى
واالقليمى والدولى
معايير الجودة لتلبية
فى مجاالت أبحاث
احتياجات المجتمع
واللغة
الترجمة
واألدب.
وسوق العمل في هذا

أهداف البرامج

التخصص.
 -1اجادة مهارات اللغة الروسية قراءة وكتابة وتحدثا.

✓

 -2تحليل بنية اللغة ومستواياتها باللغة الروسية.

✓

 -3قراءة وفهم األدب الروسي بما يتيح للطالب التعرف على أهم األدباء الروس
وكتاباتهم واسهاماتهم فى تشكيل الوعى الجمعى للمجتمع الروسي ،وادراك
مدى التأثير الذى تحدثه النصوص األدبية الروسية فى الثقافات المختلفة على
مر العصور ،مما يسهم فى تشكيل ثقافته واحترام الثقافات األخرى وتأهيله
3

✓

✓

للترجمة.

✓

 -4اجادة اللغة العربية من قواعد وأدب ونصوص ومراجع مما يمكنه من الترجمة
من والى اللغة العربية.

✓

 -5اجادة لغة اجنبية ثانية الى جانب اللغة الروسية.

✓

 -6القدرة على التحليل النقدى والتفكير المنطقى واالبداع وكتابة البحوث العلمية
على النحو التالى:
أ -اعداد باحثين لديهم القدرة على القيام بابحاث فى مجال الدراسات اللغوية
فى اللغة الروسية ،وأبحاث يقارنون فيها بين الدراسات اللغوية فى اللغات
المختلفة.
ب -اعداد باحثين لديهم القدرة على القيام بأبحاث فى األدب الروسي ويقارنون
بين آداب اللغات المختلفة.
 -7القدرة على المشاركة فى مشروعات الترجمة وانجاز البحوث العلمية فى
الدراسات اللغوية والنقدية واألدبية بهدف دعم وافادة المجتمع والتواصل بين
4

✓

✓

البرنامج والبرامج األخرى المماثلة داخل وخارج الوطن وذلك توطيدا للتفاعل
والتأثير المتبادل بين كلية األلسن والكليات المماثلة.
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مصفوفة سمات تميز البرنامج عن البرامج المناظرة
العنصر

برنامج اللغة الروسية

برنامج اللغة الروسية

كلية األلسن

كلية األلسن جامعة اسوان

جامعة عين شمس

برنامج اللغة الروسية
كلية

اآلداب

كليات االلسن بجامعات

جامعة كفر

القاهرة

الشيخ،

سوهاج،

المنيا،
الفيوم،

السويس
حديث النشأة حيث ارتبط حديث النشأة حيث تمت
بنشأة كلية االلسن جامعة الدراسة به ابتداء من
الجامعى
العام
اسوان عام .2011
.2016/2015

ارتباط البرنامج بالنشأة  -يرتبط برنامج اللغة الروسية
بالنشاة التاريخية لكلية
التاريخية للمؤسسة
األلسن التي تم إعادة
باسم"مدرسة
افتتاحها
األلسن" سنة  ،1951وكانت
الدراسة بها مسائية ،لتتيح
لطلبة الجامعات فرصة
إتقان اللغات األجنبية
  .أنشئ قسم اللغة الروسيةفى أكتوبر  1957بغرض
اعداد متخصصين فى اللغة
الروسية للعمل فى المجاالت
الوطنية والدولية التي
تستلزم اتقان هذه اللغه
واجادة الترجمة منها وإليها.
تتميز كلية األلسن عين شمس محافظة اسوان
الموقع الجغرافي للمؤسسة
بموقعها الجغرافي حيث تقع
في وسط مدينة القاهرة بشارع
بميدان
الخليفة المأمون
العباسية األمر الذي يمكن
الطالب من الوصول للكلية
6

ال توجد برامج لغة
روسية مناظرة

محافظة الجيزة

بسهولة من خالل وسائل
العامة
المواصالت
المختلفة(مترواألنفاق/
األتوبيسات العامة)
✓
✓
اللغة الروسية من حيث
ندرة التخصص
المنظور التعليمى والدراسي
ال تزال من اللغات نادرة
الدراسة على المستوى المحلى
العالمى واالقليمى.
توافق البرنامج مع احتياجات يتوافق برنامج قسم اللغة ليس للبرنامج رسالة أو ليس للبرنامج رسالة أو
أهداف حتى اآلن.
الروسية مع احتياجات سوق أهداف حتى اآلن.
سوق العمل
العمل المحلية واإلقليمية حيث
يقدم خري ًجا يتقن اللغتين
الروسية والعربية قراءة ً
وتحدثًا وكتابة باإلضافة إلى
لغة أجنبية أخرى.
✓
✓
تتوفر العديد من فرص العمل
فرص العمل المتاحة
لخريج برنامج قسم اللغة
الروسية :السياحة ،الخارجية،
الترجمة ،العمل بالفنادق
والمطارات،الضيافة الجوية،
العمل بالمشروعات الكبرى
(المحطة النووية بالضبعة)
والتدريس.
إقبال الطالب على البرنامج يقبل الطالب على البرنامج
نسب اقبال اقل
نسب اقبال اقل
حيث بلغت نسبة الطالب
المسجلين به كاآلتي:
األكاديمي
• العام
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✓

✓

•
•
•
•

تفضيالت الطالب الوافدين

2019-2018
314طالب
األكاديمي
العام
2018-2017
322طالبا
األكاديمي
العام
2017-2016
397طالب
األكاديمي
العام
2016-2015
386طالب
األكاديمى
العام
282
2021/20
طالب

يلتحق الطالب الوافدين
ببرنامج اللغة الروسية .حيث
بلغ عدد الملتحقين به للعام
الجامعى 16 2021/20
طالبا.
كما يلتحق غالبية الطالب
الوافدين ببرنامج ليسانس اللغة
العربية كلية االلسن ويرتبط
هذا البرنامج فى دراسته
ببرنامج ليسانس اللغة الروسية
حيث يدرس الطالب الوافدين
الترجمة من والى الروسية
بالقسم.

---------------------

-----------
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نقاط القوة
 .1يوجد رسالة ،وأهداف للبرنامج معتمدة ،ومعلنة.
 .2توافق رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف المؤسسة.
 .3توافق أهداف البرنامج مع مواصفات الخريج وفق المعايير األكاديمية القومية لهيئة القومية لضمان جودة التعليمواالعتماد.
9

 .4توافق أهداف البرنامج مع رسالته.
نقاط تحتاج للتحسين:
 .1ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة الرسالة واألهداف.
 .2عدم وجود آلية لمراجعة أهداف البرنامج.
مقترحات التحسين:
 -1نشر الرسالة في المجتمع الداخلي والخارجي للمؤسسة بكل الوسائل المتاحة (الموقع اإللكتروني للكلية -دليل الطالب -مطبوعات الكلية -ملصقات
حائط ).
 -2دعوة األطراف ذات الصلة لحضور المؤتمر العلمي للقسم واستطالع رأيهم بشأن رسالة البرنامج وأهدافه ومقترحات التحسين.
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