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 عنارص التقرير 

: شؤون التعليم والطالب 
ً
 أوال

 

 .)  دليل الطالب )النظام الفصلي

 دليل الطالب )نظام الساعات المعتمدة(. 

 التحويل. 

. و التسجيل والقبول   التشعيب الداخلي

 . ي
وتن  نظام الدفع االلكت 

 مشكالت التعليم والتعلم ثانًيا: التعامل مع  

 . تعديل اللوائح الدراسيةلعملية التعليمية و ا

 .  الكتاب الجامعي

ي عل  
وتن ا لوجه والتعليم اإللكت 

ً
ن وجه التعليم الهجي 

 المنصة التعليمية. 

الكثافة الطالبية والجداول الدراسية واإلجراءات  

ازية.   االحت 

ا: القياس والتقويم
ً
 ثالث

 االمتحانات الورقية التقليدية. نظام 

ونية عل نظام ريمارك أوفيس ونظام  االمتحانات اإللكت 

 كوريكت. 

دليل كلية األلسن إلدارة االمتحانات وآلية األعذار  

 وااللتماسات. 

 رابًعا: مكتب رعاية الطالب الوافدين

 التسجيل

 القبول

 األعداد 
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 الجنسيات

 بالكلية األقسام العلمية 

 التسهيالت 

 األنشطة الطالبية 

 خامًسا: األنشطة الطالبية 
 صندوق التكافل 

 إنجازات إدارة رعاية الشباب 

ن    سادًسا: إدارة الخريجي 

  سابًعا: روابط مهمة خاصة بقطاع التعليم والطالب 
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: شؤون التعليم والطالب
ً
 : أوال

قـام القطـاع بعمـل تحـديـي لـدليـل الطـاـلب  

للنظام الفصــــــــــــــلي ونظام الســــــــــــــاعات المعتمدة  

بنظـــام مـــدره بـــه كـــافـــة المعلومـــات الخـــاصــــــــــــــــة  

ــة  الــــدراســـــــــــــــــة داخــــل الكليــــة  و  اللوائح الــــداخليـ

  عدد الســاعات وتقســيم الدرجاتو    لألقســام

ومتطلبـــات التخره اإلجبـــاريـــة  ويقوم القطـــاع 

دوري عل همــــــا   تحــــــديــــــي  مــــــا  بعمــــــل  لمواكبــــــة 

 . يستجد من قرارات

 

 

 

)  : دليل الطالب )النظام الفصلي

 

ا للقواعــد المعمول بهــا عن يريق مكتــب التنســــــــــــــ ق المرك ي  وأن يكون   •
ً
ي كليــة األلســــــــــــــن تكون وفقــ

ن
آليــة القبول ي

الل ــة    -الل ــة األجنةيــة األوى  –من الل ــات الثالثــة )الل ــة العر يــة    ا لكــل ل ــة عل حــد  %70الطــالــب حــاصـــــــــــــــل عل  

 . األجنةية الثانية(

ي العام الجامعي   •
ن
ن ي ن عل النحو   2022-2021بالنســـــــــبة ألعداد المقبولي   من الطالب موزعي 

ً
فقد قبلت الكلية عددا

 : ي
 اآلت 

التنســــــــــــــ ق الداخلي    األوى وفقوتم توزيعهم بالفرقة   (3027وعددهم )الطالب الحاصــــــــــــــلون عل الثانوية العامة   -

ي الل ة األجنةية األوى والل ة    مللكلية الذي يقو 
ن
بتوزيــــع الطالب عل األقســـــــــــــام العلمية حســـــــــــــب درجة الطالب ي

 الثانية. 

:  (253عددهم بالكلية )الطالب الوافدون وإجماىي  -  عل النحو التاىي

 جاءوا من: ( يالًبا 90)وعددهم  الفرقة األوى
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ن   -غنيا بيســـــــاو  -فنلندا -الجنو يةكوريا   -اليمن  -إيطاليا  -الســـــــن ال  -لبنان  -عمان -)ســـــــوريا   -اليمن   -العراق  -فلســـــــطي 

يا( -جنوب السودان ن  مالت 

 جاءوا من: 96وعددهم ) الفرقة الثانية
ً
 ( يالبا

ــوريا ن  -)سـ ــودان  -فلســـطي  ــاد  -السـ يا  -تشـ ــومال  -ارتت  ي   -الصـ
ــودان -ج بوت  ــتان   -ل ةيا  -ج ر القمر  -جنوب السـ   -كازخسـ

ن  يا(.  -أوز كستان -الصي  ن  مالت 

 جاءوا 58وعددهم ) لثالثة: الفرقة ا
ً
 من: ( يالبا

ن  -روسيا –الصومال  -السودان -)سوريا ي  -الصي 
غستان -كازخستان  -ج بوت  ن ن أوز كستان(.  -فت   فلسطي 

 جاءوا 42وعددهم ) الفرقة الرابعة
ً
 من: ( يالبا

ن  ن  -سوريا -السودان -)الصي  (. ج بو-أوز كستان -روسيا -بورندي -ل ةيا -الصومال -السعودية -فلسطي  ي
 ت 

امت الســــاعات   •  عل درجة القطاع ويلتحق بتا
ً
التحويل من كليات مناظرة إى كلية األلســــن أن يكون الطالب حاصــــج

 المعتمدة بالكلية بعد اجتيازه لالختبار. 

ن شـــــمس  فقد  • أما عن التحويل من كلية األلســـــن إى كليات جامعة عي 

ي  لــــ   
ن
ن ي تح بــــاب التحويالت أمــــام الطالب الراغبي 

ُ
للعــــام الــــدرا ي  ف

ســــةتمتا   30أغســــطس وح      26لمدة شــــهر اعتباًرا من    2021-2022

ن   2021 ونيــــة لخــــدمــــات يالب جــــامعــــة عي 
من خالل البوابــــة اإللكت 

 شمس. 

وقــد قــامــت الكليــة عتا صــــــــــــــفحتهــا الرســــــــــــــميــة عل موقع التواصـــــــــــــــل   •

اتبـــــاعهـــــا    Facebookاالجتمـــــا ي   ي يجـــــب 
ال   اإلعالن عن الخطوات 

ي 
ن
ي ي
وتن  . 2021أغسطس  27 للتحويل اإللكت 
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ــد  • ــاعـــات المعتمـــدة من يوم األحـ امت الســــــــــــــ ــاب التقـــديم لتا تم فتح بـ

األر عــــــاء    2021/  9/ 12 الخريطــــــة 2021/  9/ 22وح      وكــــــذلــــــ  

 ال منية المتحانات القبول بنظام الساعات المعتمدة. )مرفق(

- 2021تم فتح باب تنســـــــ ق الرغبات للطالب الجدد للعام الدرا ي   •

ولمـدة أســــــــــــــبوع   2021/ 9/ 15األر عـاء الموافق   بـداـية من يوم  2022

لتقــديم ورقــة الرغبــات واتمــام عمليــة التنســــــــــــــ ق الــداخلي بــ قســـــــــــــــام  

ــا    وس كورونـ ــات فت  ــداعيـ ــة لتـ ــدابت  الالزمـ ــة التـ ــافـ ــد كـ ــة  مع أخـ الكليـ

ام بـالتبـاعـد االجتمـا ي  وارتـداء الطـالـب الكمـامـة  
ن وعـدم وجود وااللت 

قطــاع شــــــــــــــؤون التعليم    أكتر من مرافق مع الطــالــب. هــذا وقــد أعلن

وط االلتحاق باألقسام. )مرفق(   والطالب شر

ي   •
ــاعـات المعتمـدة للعـام الجـامعي تم تنظيم يوم تعريفن امت الســــــــــــ ي    2022-2021لتا

ن
بحضــــــــــــــور أ.د.    2021/ 9/ 20ي

منســـــق    أ.د. هالة ســـــيد الكلية لشـــــلون التعليم والطالبد. نارص عبد العال وكيل أ.  عميدة الكلية  و ســـــلوى رشـــــاد 

ية  والمـ ـــــر  عل برنامت   أ.د. و   عام الســــــاعات المعتمدة بالكلية  ن ســــــمر عبد الســــــالم  رئيس قســــــم الل ة االنجلت 

ية بالكلية ن   عل  ـ ـــــر   رئيس قســــــم الل ة االيطالية  والمينطاويمروة    أ.د. و    الســــــاعات المعتمدة بالل ة اإلنجلت 

والم ــر  عل   أ.د. رانيا حســن  رئيس قســم الل ة الفرنســيةو     بالكليةيطالية برنامت الســاعات المعتمدة بالل ة اإل 
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  و  بالكليةفرنســــــية  الســــــاعات المعتمدة بالل ة البرنامت 

الـلـ ـــــــة    أ.د.  ــم  قســــــــــــ مـجـلـس  رئـيـس  ــ ـت    الصــــــــــــ مـحـمـــــــد 

والمـ ــــــر  عل برنامت الســـــــاعات المعتمدة   االســـــــبانية

أ.د. محمد نرـصــــــــــ الجباىي     و بالكليةســـــــــــبانية بالل ة اال 

والمـ ــــــــــــر  عل برنامت   الروســـــــــــــيةرئيس قســـــــــــــم الل ة  

ي   أ.د.     و بالكليةروسية  الساعات المعتمدة بالل ة ال
  أماتن

لمانية والم ر  عل األ  الل ةكمال صالح  رئيس قسم  

ن للساعات  نامت الجديد المتمت   . المعتمدةالتا

ي  عن  عالن  اإل تم   •
ن
ــداخلي للطالب ي ــة التنســــــــــــــ ق الـ ن األقســـــــــــــــــام  و    2021/  9/ 29نتيجـ ــل الطالب بي  وط تحويـ شر

  وتحميل النتيجة عل  Facebookعل موقع   وتحميل نتيجة التشــــــــعيب عتا الصــــــــفحة الرســــــــمية لكلية األلســــــــن

 :  )مرفق( ...https://drive.google.com/.../1vI6ZKrfz5oE3nXtZsCT.../viewالل ن  التاىي

يــــة واإلســــــــــــــبــــانيــــة واأللمــــانيــــة واإليطــــاليــــة يوم  • ن الل ــــة اإلنجلت  تم اإلعالن عن نتيجــــة اختبــــارات القبول ألقســـــــــــــــــام 

:   وتحميل النتيجة عل الل Facebookعتا الصفحة الرسمية لكلية األلسن عل موقع   2021/ 9/ 30  ن  التاىي

https://drive.google.com/.../1BWJkMbzHHW5EY5EmOjX.../view... 

: عل الرابط التاىي  2021/ 2022للطلبة الجدد  والفرنسية والروسيةأقسام الل ة الصينية ونتيجة اختبارات القبول   

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1vI6ZKrfz5oE3nXtZsCTW5WVFNIlQwSu1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3DODPEPj4XqbxcF-duf7rm0MdK7djhFysiAfkYUMPguHtZcs0J3NXxuIM&h=AT1PrX3xgveW4FpZUPunDMXhQmmdOAxeyo8pb2F4XyNsUeNhVuNHpj_jNRWTEGAGO7pBN1uEXQINkGuDwtfCtdXY8-jCgACequZZKm0KKA12xQYw6yB7vuzMLcHfWzjVmA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01EQyPMjSXphWIbiy7ST2XA6t-UDSz6nwTN8tKvnKk8DKZAYR3P7KacTOLRiu42aZKRk4JomeJNPuPhZigAbrAivUMQR--Dol4Xm347uIGXVrz7nFJrpMy7RQFqaXB7wMYsRCNEFJn0kQcSon3IbmNt-DLpubop6Yoln8tbcOHl1sxioG3NDLX7RlL8evMRwUCYqL-ew
https://drive.google.com/.../1BWJkMbzHHW5EY5EmOjX.../view...
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https://drive.google.com/.../1u76eN7zCm2OV3bsivGV.../view... 

 

ي نظـا ي الفصــــــــــــــلي والســــــــــــــاعـات   األوراق المطلو ـة لتقـديم الطالبعن عالن كمـا تم اإل  •
ن
يـد ومواع  المعتمـدة الجـدد ي

 . )مرفق(التقديم

ي والذي تم تفعيله للمرة األوى هذا العام. )مرفق( •
وتن  كما تم اإلعالن عن خطوات الدفع اإللكت 

قة األوى للتعريف بنظام الدراســــــة بالقســــــم قامت األقســــــام المختلفة باإلعالن عن اللقاءات التعريفية لطالب الفر  •

ن بالتدريس    وكيفية تطب ق الجودة داخل الكلية ومدى  و الكلية  و المقررات الدراسية  و السادة األساتذة القائمي 

ونية ــة اإللكت  ن مســـــتوى الخدمات التعليمية المقدمة للطالب والمنصـــ ــها عل تحســـــي  ح واٍ    انعكاســـ من خالل شر

امت ي التا
امت ومنســــــــــــــف  وع محو األميـة  من مـديري التا ي وأهم تـه  ومـ ـــــــــــــر

ط  كـذا التعريف بـالتـدريـب الميـداتن  كـ ـــــــــــــر

 آلية عقد اللقاءات التعريفية( مرفق) للتخره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1u76eN7zCm2OV3bsivGVrk7TC4WMruK1W/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3DpmLVzvxZSpOggxvXB7lStYMgQP5Ge5Z_X34UMdyUQA-_6o_eY92XENY
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 ثانًيا: التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

 

ا عل ســـــــت  العمل وتلبية   الطالب: آلية التواصـــــــل مع شـــــــؤون 
ً
الطالب  خصـــــــصـــــــت إدارة شـــــــؤون  احتياجاتحفاظ

ا خاًصا لكل فرقة  كما خصصت يوًما لكل فرقة  كما تم تخصيص شباك خاص للطالب الوافدين. 
ً
 الطالب شباك

•  : الـــتـــــــاىي اإليـــمـــيـــــــل  خـــالل  مـــن  والـــطـــالب  الـــتـــعـــلـــيـــم  شــــــــــــــــؤون  إدارة  مـــع  إلســــــــــــــــهـــولـــــــة  الـــتـــواصــــــــــــــــــــل  لـــلـــطـــالب  يـــمـــكـــن 

student.affairs@alsun.asu.edu.eg 

•  : الـتـــــــاىي الـرابـط  عـل  الـتــعــلــيــمــيـــــــة  ورفـعــهـــــــا  ــة  الـمــنصــــــــــــــــــ عـل  لـلـــــــدخـول  الـجـــــــدد  لـلــطــالب  ــابـــــــات  حســــــــــــــــــ عـمـــــــل  تـم 

https://drive.google.com/.../1q65rs9eKeBk8qe4.../view... 

ن الفيديوهات التعريفية لتدريب الطالب عل الدخول عل المنصـــــــــة التعليمية ونظام الدفع  تم عمل ســـــــــلســـــــــلة م •

ي  من خالل اإلعالن عل صـــــفحة شـــــؤون الطالب وصـــــفحة اتحاد  
وتن ن شـــــمس اإللكت  ي  ونظام جامعة عي 

وتن اإللكت 

 )مرفق( الطالب. 

 

 

 

عدم تداول الكتاب الجامعي 

لجنة شؤون التعليم 
والطالب

لجنة المناهت

تعديل اللوائح الدراسية

التعامل مع مشكالت التعليم 
والطالب

آلية التواصل مع شؤون 
الطالب

بيةالت لب عل الكثافة الطال 

ن  تطب ق التعليم الهجي 

كفاية أعضاء ه لة التدريس

mailto:student.affairs@alsun.asu.edu.eg
https://drive.google.com/.../1q65rs9eKeBk8qe4.../view
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اء يحرص القطاع عل التطوير المســــــــتمر للعملية التعليمية   ومناقشــــــــة كل المومــــــــوعات المتعلقة بها من خالل ختا

ن عن الطالب    من خالل لجان خاصة: التعليم والطالب  وممثلي 

: ل
ً
  جنة شؤون التعليم والطالب: أوال

والت    ورئيس وحدة الجودة. ويمثلها رؤساء األقسام العلمية  أعضاء لجنة تنظيم االمتحانات  رؤساء الكنت 

 2022-2021التعليم والطالب للعام الجامعي قرارات لجنة شؤون 

ي   •
ن
ة للعـام   2021-10-6جلســــــــــــــتهـا األوى بتـاريــــ   اعتمـدت اللجنـة ي نتيجـة االمتحـان التكميلي الـدورة الثـالثـة واألخت 

ي 2022-2021الجامعي  
ن
ول وســــــــــت  لجان 2021-10-16  كذل  مواعيد امتحان دور أكتو ر ي

  كذل  تشــــــــــكيل كنت 

حـــة للعـــام الجـــامعي  دور أكتو ر  واعتمـــاد ال
  وكـــذلـــ  الخطط والجـــداول  2022-2021خريطـــة الـــدراســــــــــــــيـــة المقت 

  ونتيجة التشــــــــــعيب الداخلي بكلية األلســــــــــن للعام 2022-2021الدراســــــــــية للفصــــــــــل الدرا ي األول للعام الجامعي  
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ــ ن التدريب عل نظام أ   2021-2022 ــاءها بتقرير وحدة القياس والتقويم إلشــــــ ــام    Qorrectحايت أعضــــــ باألقســــــ

ي 
ن
ن شمس ي  . 2021-9-22العلمية بالكلية  إحاية السادة األعضاء إلش ن اجتماع لجنة المناهت بجامعة عي 

حة للعام   مرفق) - 2021محرـصـــــن الجلســــــة األوى للجنة  والخريطة ال منية لبدء الدراســــــة  الخريطة ال منية المقت 

 (Qorrect  تقرير تدريب 2021-2020  جدول امتحان أكتو ر 2022

ي   •
ن
والت األر ــع 2021  نتيجة دور أكتو ر  2021-11-7جلستها الثانية بتاريــــ   اعتمد اللجنة ي   اعتماد تشكيل الكنت 

وني2022-2021للعام الجامعي   والت اإللكت  (  اعتماد تشكيل وحدة القياس UMSلنظام )  ة  اعتماد تشكيل الكنت 

ي حفل اســـــتقبال الطالب الجدد للعام   ةواعتماد تقرير رعايوالتقويم  واعتماد تشـــــكيل مكتب الوافدين  
ن
الشـــــباب ي

حـة للعـام الجـامعي  2022-2021اـلدرا ي  
ا  اعتمـاد قواعـد 1050)  2023-2022  كـذـل  اعتمـاد األعـداد المقت  ( يـالبـً

ل ة  كما تم تشــــكيل لجنة برئاســــة د. محمد نرـصـــ الجباىي رئيس قســــم ال   2023-2022  الجامعي الرأفة والرفع للعام 

وع ترجمة الكتب إى الل ة العر ية لطالب  ــر الروســـــية لومـــــع تصـــــور لتفعيل قرار مجلس الوزراء إلشـــــ ن تعميم مـ ــ

ا لقرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 
ً
وع تخره يبق   كما تم الموافقة 2020لســـنة  1306كليات اآلداب واأللســـن كمـ ــر

تعليميـة. كمـا تم الموافقـة عل عمـل مقـاصــــــــــــــة عل تشــــــــــــــكيـل لجنـة متـابعـة الجـداول الـدراســــــــــــــيـة وانتظـام العمليـة ال

ن من برامت الســـــــاعات   ي المعتمدة )للطالب المحولي  ن ي    –فرنســـــــي   –انجلت 
ي   –صـــــــ  ن

امت ال   ( للتا  افتتاحها تم رو ي

ي  
ي   –هذا العام )ألماتن

ا للمادة )  –إســـــباتن
ً
( وفق ي عدد الســـــاعات 16إيطاىي

 
( بالئحة الســـــاعات المعتمدة واســـــتكمال باي

 أسوة ب مالئهم وفق للخطة الدراسية . لمواد التخصص 

وقرار لجنة محرـصــــن الجلســـــة الثانية للجنة  وتشـــــكيل لجنة متابعة الجداول الدراســـــية والعملية التعليمية   مرفق)

ي نظام الســــــــاعات المعتمدة  تشــــــــكيل مكتب رعاية 
ن
ن ي شــــــــؤون التعليم والطالب بعمل المقاصــــــــة للطالب المحولي 

 . (القياس والتقويمالوافدين  وتشكيل وحدة 

ي  •
ن
الســـــــــادة األعضـــــــــاء بخطة امتحان الفصـــــــــل الدرا ي األول   2021-12-1بتاريــــ   لثة  جلســـــــــتها الثااحايت اللجنة ي

ي تم    2022-2021للعام الجامعي  
ــاء بالمومـــــــوعات ال   والخريطة ال منية لالمتحانات  كما أحايت اللجنة األعضـــــ

ي جلســة لجنة المناهت األوى المنعقدة
ن
  كذل  إحاية اللجنة إلشــ ن اســتبانة 2021-11-28يوم األحد   مناقشــتها ي

ا  أ.د/  I Clubرمـــــــــــــا الطالب عن األنشـــــــــــــطة الطالبية  واعتماد تشـــــــــــــكيل مجلس إدارة ) ( نادي االبتكار تحت إشر
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  عل لجنة االبتكار ونادي االبتكار  اعتماد جداول امتحانات الفصـل الدرا ي األول  إحاية  
رمـوى قطيط المـ ر

ي   األعضــــــــاء
للفرقة األوى والثانية وامتحان منتصــــــــف الفصــــــــل الدرا ي للفرقة الثالثة والرابعة   1بامتحانات التكوي ن

ي األعـــذار والتحويالت 
لنظـــام الســــــــــــــــاعـــات المعتمـــدة. وتم إحـــايـــة الســــــــــــــــادة األعضــــــــــــــــاء بـــ ليـــة القبول بـــالكليـــة وتلف 

 وااللتماسات. 

ي األعذار وااللتماســات والتحويالت  تشــكيل نادي االبتكار  ة للجنة لثمحرـصـن الجلســة الثا مرفق)
آلية القبول وتلف 

 استبانة رما الطالب عن األنشطة(  2022-2021للعام الجامعي 

ي  •
ن
بخطة امتحان الفصـــــل الدرا ي األول يناير   2022-1-5الجلســـــة الرابعة للجنة بتاريــــ   أحايت اللجنة أعضـــــائها ي

ورة ب  2022 امرـصـــــــن ن ام بمقياس درجات   بالمواصــــــــفات الشــــــــكلية والمومــــــــوعية للورقة االمتحانية  كذل    االلت  ن االلت 

ورة توق ع األســتا  القائم بالتدريس ورئيس القســم عل كشــو  درجات أعمال  أعمال الســنة للمقرر الدرا ي  ورصن

ول  وإعالم الطالب بدرجة أعمال السـنة قبل االمتحانات التحريرية  كذل  التنبيه عل السـنة قبل تسـليمها للكن ت 

ي القياس والتقويم ب ن يكون االمتحان مطابق لتوصـــــــيف المقرر ومطابق لما درســـــــه 
ن
ام بتطب ق مبدأ العدالة ي ن االلت 

ن المومــوعية والمقالية بنســبة  من  ل  مقررات   ويســتث ن ع  لكل نو   %50الطالب  وأن تكون األســللة متنوعة ببي 

جمة(. كذل  التنبيه عل الســـــادة أعضـــــاء ه لة التدريس  ام بتصـــــح ح كراســـــات اإلجابة  )المقال والت  ن ورة االلت  برـصــــن

ي موعد أقصاه 
ن
ول شيت ي  . 2022-2-17ورصد الدرجات بالكنت 

والبــابـل شــــــــــــــيــت  وأحـايـت أعضـــــــــــــــاء كمــا أحـايـت اللجنــة أعضـــــــــــــــائهــا بتقرير االمتحــانـات التجريةيــة بنظــام ريمــارك  

والت بنمو ه  ول )ممارسة الجودة( 7الكنت   الخاص بمراجعة أعمال الكنت 

ح الوارد من الســـــيد األســـــتا  الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشـــــؤون خدمة المجتمع   كما تمت الموافقة عل المقت 

ة تخ ين كراســــــــــــــات اإلجـاـبة  تنميـة و  بهـذه   ويجوز للكليـة االحتفـا   ســــــــــــــنوات بحـد أدتن  3البيلـة إلشــــــــــــــ ن تحـدـيد فت 

ا لألماكن المتاحة لديها   
ً
كذل  الموافقة عل يلب قســــــــــــم الكراســــــــــــات لمدة ت يد عن  ل  حســــــــــــب تقديرها ووفق

ــام الكلية.  ــة بالكلية كل ة ثانية لكافة أقســــــ ية بإدراه الل ة األمهرية للدراســــــ كذل  الموافقة عل تشــــــــكيل   الل ة العتا

 وفحص الشكاوى. لجنة لمتابعة حقوق الطالب 
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جدول االمتحانات الشفوية  جدول امتحانات الفصل الدرا ي األول لنظام  للجنة  لرابعةمحرصن الجلسة ا مرفق)

 مقياس تقدير درجات أعمال الســـــــــــنة لمقرر درا ي  نمو ه معايت  تق يم الورقة االمتحانية الســـــــــــاعات المعتمدة   

حاتهم  محرصن اجتماع دراسة  نمو ه التقدم بالشكوى  واعتماد تشكيل لجنة فتح  صناديق شكاوى الطالب ومقت 

يـة بـإدراه الل ـة األمهريـة كل ـة ثـانيـة   ح تحـديـد مـدة االحتفـا  بكراســــــــــــــات اإلجـابـة  الطلـب قســــــــــــــم الل ـة العتا
مقت 

ول  تقرير االمتحانات التجريةية بنظام ريمارك والبابل شيت( 7 ه نمو   . قائمة مراجعة أعمال الكنت 

ي الشــــــــــكر  اللجنة    وجهت •
ن
ــاء اللجنة العليا للمراقبة   2022-2-2للجنة بتاريــــ     خامســــــــــةالجلســــــــــة الي ــادة أعضــــــــ للســــــــ

ن عل  والت مرحلة االمتحانات القائمي 
ول ولجنة متابعة أعمال االمتحانات ولجان ســــــــــــت  االمتحانات وكنت 

والكنت 

 الفصــــــــــــــلي والســــــــــــــاعـات المعتمـدة لجهودهم  
ن ي إدارة ملف االمتحـانـاتتنظيم أعمـال االمتحـانـات للنظـامي 

ن
  كـذـل   ي

ي 
  واعتمدت الجداول الدراســـــية  2022اعتمدت اللجنة الخطط الدراســـــية لألقســـــام العلمية للفصـــــل الدرا ي الثاتن

ي 
ي عن سـت  امتحانات الفصـل الدرا ي األول 2022للفصـل الدرا ي الثاتن

  وأحايت أعضـاء اللجنة بالتقرير اإلحصـات 

ي موعد أقصـــــــاه والت كيد عل أعضـــــــاء ه لة التدر 
ن
وأحايت الســـــــادة     2022-2-17يس باالنتهاء من أعمال الرصـــــــد ي

ي للعام 
األعضـــــاء بنتيجة فحص شـــــكاوى الطالب  وكذل  إحاية األعضـــــاء بالخريطة ال منية للفصـــــل الدرا ي الثاتن

ي   والت كيد عل الســـــــــــــادة أعضـــــــــــــاء لجنة متابعة انتظام العملية التعليمية مواصـــــــــــــلة عمل2022-2021الجامعي  
ن
ها ي

ي ورفع تقارير أسبوعية لمكتب الوكيل. 
 الفصل الدرا ي الثاتن

أعداد    2022تقرير إجماىي عن امتحانات الفصــــــل الدرا ي األول يناير  للجنة  لخامســــــةمحرـصـــــن الجلســــــة ا مرفق)

 لالمتحان التكميلي للعام الدرا ي  
ن   محرـصــن اجتماع لجنة فحص شـــكاوى الطالب  2022-2021الطالب المتقدمي 

 (2022-2-1يوم 

ي  •
ن
ــائها ي ــة الأحايت اللجنة أعضــــ ــةالجلســــ ــادســــ ي   2022-3-16للجنة بتاريــــ     ســــ

ن
ــاركة قطاع التعليم والطالب ي بمشــــ

  كذل  أحايت اللجنة أعضــــــائها بتقرير عن خطة الفصــــــل الدرا ي  2022-3-13المؤتمر العلمي للكلية يوم األحد 

ي لط
وتن ي إلجراء امتحانات ريمارك للتصـــــــــح ح اإللكت 

وعرض قرار الســـــــــيد المهندس     الب الســـــــــاعات المعتمدةالثاتن

( مكرر لقانون تنظيم الجامعات 80م والمتضــــــمن إمــــــافة المادة )2021( لســــــنة 3596رئيس مجلس الوزراء رقم )

وكذل  إحاية األعضــــــــــاء بقرار المجلس األعل للجامعات ( مكرر(  80وموافقة المجلس عل آلية تطب ق المادة )
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ي 
ن
ــته ي ي جلسـ

ن
ــه   2022-1-22ي ــتقل تحت عنوان )الت  ية اإلعالمية الرقمية( لتدريسـ ــل مسـ بالموافقة عل إدراه فصـ

ــايا المجتمعية الذي يدرس بالجامعات المرـصـــــية كمتطلب تخره  كما وجهت   كفصــــــل مســــــتقل مــــــمن مقرر القضــــ

ــية للفصـــــــــــل الدرا ي األول واتخا    التكراري لنتيجة المقررات الدراســـــــــ
ورة تحليل المنح ن ــن اإلجراءات  اللجنة برـصــــــــ

التصــــــــــحيحية  كذل  نبهت عل الســــــــــادة رؤســــــــــاء األقســــــــــام العلمية والســــــــــادة أعضــــــــــاء ه لة التدريس باإلجراءات 

والت. كذل  إرجاء   ي لمقرر الل ة العر ية التصـحيحية السـتيفاء متطلبات الجودة بالكنت 
وتن مومـوع الكتاب اإللكت 

. ( لم يد من الدراسة للوقو  عل CDألقسام الل ات ) ي
 الشق القانوتن

ي إلجراء امتحانات ريمارك للتصـــــــــح ح   للجنة   لســـــــــادســـــــــةمحرـصــــــــن الجلســـــــــة ا مرفق)
وخطة الفصـــــــــل الدرا ي الثاتن

ي لطالب الســـــــــاعات المعتمدة  قرار الســـــــــيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم )
وتن م  2021( لســـــــــنة 3596اإللكت 

( 80افقـة المجلس عل آليـة تطب ق المـادة )( مكرر لقـانون تنظيم الجـامعـات ومو 80والمتضــــــــــــــمن إمــــــــــــــافة المـادة )

 مكرر(. 

ي  •
ن
 لوحدة مــمان الجودة وللســادة رؤســاء األقســام  2022-3-16للجنة بتاريــــ    ســابعةالجلســة التم توجيه الشــكر ي

ي االســـــــــــتعداد 
ن
ة ي ن ن بقطاع التعليم والطالب للجهود المتمت  والت والعاملي 

 ل يارة المحاكاة   والســـــــــــادة رؤســـــــــــاء الكنت 

  كذل  إحاية الســادة أعضــاء اللجنة والســادة رؤســاء  2022تماد نتيجة االمتحان التكميلي دور مارس كذل  تم اع

ي العـام الجـامعي  
ن
ي ســــــــــــــيتم تطبيقهـا ي

ي مجلس  2022-2021األقســــــــــــــام بقواعـد الرأفـة ال  
ن
ي تم الموافقـة عل هـا ي

  وال  

تحـان مـادة االســــــــــــــتمـاع ـبالقـاعـات    كمـا تم إحـايـة أعضــــــــــــــاء اللجنـة ـب ـنه تقرر عقـد ام2022-3-8الجـامعـة بجلســــــــــــــتـه  

ونية عل نظام كوريكت لألقســـام العلمية )فرنســـي   ي -ســـواحيلي  -فار ي  -تشـــي ي   –اإللكت  ي   -عتا
كوري( عل   –ياباتن

ي األقسام 
 
ي السابق. أن يتم عقد امتحان باي

ن
ا لما هو متبع ي

ً
 العلمية بالمعامل وفق

امت )فرنســــــي كذل  تم إحاية اللجنة بتقرير ريمارك عن  ي األول للســــــاعات المعتمدة لتا
 -إيطاىي  -االمتحان التكوي ن

ي 
ي  -ألماتن

(.  -إسباتن  رو ي

امت   للجنة  لســـــــــابعةمحرـصــــــــن الجلســـــــــة ا مرفق) ي األول للســـــــــاعات المعتمدة لتا
تقرير ريمارك عن االمتحان التكوي ن

ي  -إيطاىي  -)فرنسي 
ي  -ألماتن

((.  -إسباتن  رو ي
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ي   •
ن
ــة  نبهـت اللجنـة ي ام بمالحظـات لجنـة الجودة عل الورقـة   2022-5-15للجنـة بتـاريــــ    الثـامنـةالجلســــــــــــ ن عل االلت 

ن المتحانات الفصل   ورة تسليم تشكيل لجان الممتحني  االمتحانية  وكذل  التنبيه عل السادة رؤساء األقسام رصن

ي نســــــــــــــخـة ورقيـة ونســــــــــــــخـة  
درس    Wordالدرا ي الثـاتن

ُ
ي ت
كذل  التوصــــــــــــــيـة بتوحيـد امتحـان مادة الل ـة العر يـة ال  

امت الســاعات ا ي دور مايو بتا
  2022لمعتمدة المختلفة أســوة بالنظام الفصــلي  اعتماد جداول الفصــل الدرا ي الثاتن

ي  
والت للفرق األر ــع للفصـــــــل الدرا ي الثاتن

 الفصـــــــلي والســـــــاعات المعتمدة  كذل  اعتماد تشـــــــكيل الكنت 
ن للنظامي 

ي واســتيفاء 
بعة أعمال االمتحان ال و ي  والت كيد بيان متاإحاية األعضــاء باإلعداد المتحانات الفصــل الدرا ي الثاتن

ــر واإلعالن قبل الوصـــــول للفرقة النهائية   ورة االنتهاء من متطلبات الجامعة بكافة وســـــائل النـ ــ ــن عل الطالب برـصــ

ام بنمو ه الورقة االمتحانية وكراسـة التسـليم والتسـلم  ومعايت   ن
ورة االلت  كذل  إحاية أعضـاء ه لة التدريس برـصن

 ة  ونمو ه أعمال السنة. الورقة االمتحاني

ــة ا مرفق) ــن الجلســــــ ــليم االمتحانات  معايت  تق يم  للجنة   لثامنةمحرـصـــــ ــة تســــــ ــة الموحدة  كراســــــ ويســــــ
ونمو ه الت 

ي يجـب الورقـة االمتحـانيـة  نمو ه لنمو ه اإلجـابـة  نمو ه لكشــــــــــــــف أعمـال الســــــــــــــنـة  
مالحظـات لجنـة الجودة ال  

(مراعاتها بالورقة االمتحانية قبيل امتحانات ال ي
 فصل الدرا ي الثاتن

ي  •
ن
ي حقوق االنسـان   2022-6-8للجنة بتاريــــ     التاسـعةالجلسـة  أحايت اللجنة ي

أعضـائها باالنتهاء من امتحان مادت 

ــتماع عل نظام  ــيت  Correctواالسـ ــهر مايو عن امتحانات ريمارك والبابل شـ ــاء اللجنة بتقرير شـ   كذا إحاية أعضـ

أحايت اللجنة أعضـــاءها بقيام الســـيد/ أبانوب عادل المعيد بقســـم الل ة الروســـية بتدريب يالب القســـم بالفرقة 

ي الكتـاـبة عل الحـاســــــــــــــب اآلىي وأداء اال 
ن
متحـاـنات  كـذـل  األوى من  وي الهمم وـت هيلهم لالعتمـاد عل أنفســــــــــــــهم ي

ة  ــام كبت  ورة االنتهاء من تصـــح ح كراســـات اإلجابة باألقسـ ــاء ه لة التدريس برـصــن أحايت اللجنة بالتنبيه عل أعضـ

- 7-20العدد خالل أســــــــبوع من تاريــــ  االمتحان  وثالثة أيام لألقســــــــام قليلة العدد ح   يتســــــــ ن اعالن النتائت قبل 

ي االعتبار أن يتم التصح 2022
ن
ي يقل عددها عن   مع األخذ ي

ول.  20ح لألقسام ال    يالب داخل الكنت 

ــة ا مرفق) ي  للجنة  لتاســـعةمحرـصــن الجلسـ
امت  2تقرير االمتحانات بنظام ريمارك والبابل شـــيت )امتحان تكوي ن   لتا

ي قسم الل ة الروسية(الساعات المعتمدة  
ن
 خطاب ت هيل الحاسب اآلىي المقدم للطلبة أصحاب الهمم ي
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ة  الجلســــة  انعقدت  • ي ســــيتم تدريســــها كمتطلبات ر لتحديد المق   2022-7-6  للجنة بتاريــــ العاشر
رات االختيارية ال  

ي تم  6ة بكلية األلســـــــــــن عل أن تكون عدد الســـــــــــاعات المخصـــــــــــصـــــــــــة لهذه المقررات  جامع
ســـــــــــاعات معتمدة  وال  

اتيجيــة تط حــة من اللجنــة المنويــة بتطوير اســــــــــــــت  ي اختيــارهــا من قــائمــة المقررات المقت 
ن
وير متطلبــات الجــامعــة ي

(    -المهارات الشـــــــــــخصـــــــــــية والتكنولوجية –مســـــــــــارات )الهوية الثقافية والمجتمعية   ي واألكاديمي
تطوير األداء المه ن

ي 
ن
ي   2022-6-1و ل  بنـاء عل قرار مجلس الجـامعـة المنعقـد ي

ن
ي كل 2022-6-8والممتـد ي

ن
  وتم اختيـار مقرر واحد ي

 مسار من المسارات الثالث: 

 الهوية الثقافية والمجتمعية: مقرر الهوية المرصية والثقافات األخرى. مسار  -

ي التعليم والبحي.  -
ن
 مسار المهارات الشخصية والتكنولوجية: مقرر تكنولوجيا المعلومات واالتصال ي

: مهارات التوظف.  - ي واألكاديمي
 مسار تطوير األداء المه ن

ا للطالب  كما تمت إحاية الســـــــادة أعضـــــــاء اللجنة عن االتفاقي ن شـــــــمس ومنصـــــــة كورســـــــت  ن جامعة عي  مة بي  ة المتا

ا دراســــــــة حرة  وأعضــــــــاء ه لة التدريس واله لة المعاونة  وتم االتفاق عل أن تكون الدراســــــــة عل منصــــــــة كورســــــــت 

 اختيارية غت  مل مة بالمقررات الدراسية بالكلية. 

ي تم  
  وكذل  2022-2-26ناقشـــــتها باجتماع لجنة المناهت يوم موقد أحايت اللجنة أعضـــــاءها بالمومـــــوعات ال  

ي الجلسة الممتدة بتاريــــ  
ن
اتيجية.  2022-7-3ما تم مناقشته ي  حول الحوار المجتمعي للخطة االست 

ي الفصــــــــــــل الدر 
ن
ي  كذل  إحاية الســــــــــــادة األعضــــــــــــاء بالتقارير ال ومية لســــــــــــت  االمتحانات ي

ن    2022ا ي الثاتن للنظامي 

ا ترشــــــ ح  الفصــــــلي والســــــاعات المعتمدة  والموقف الراهن  
ً
ن   20ألعمال الرصــــــد. وأيضــــــ يالبا من الطالب المكفوفي 

ن بالكلية للدورة التدريةية الخاصـــــــة بجهاز القار      كذل  اإلحاية بالمذكرة Victor Reader Stream للمكفوفي 

ن وتشـــكيل لجنة من الســـادة أعضـــاء لجنة التعليم الخاصـــة بإعادة مـــبط وصـــياغة معايت  اخت يار الســـادة المالحظي 

ن من داخل وخاره الكلية.   والطالب الختيار السادة المالحظي 

ــن الجلســــة ا مرفق) ةمحرـصـ اتيجية تطوير  للجنة   لعاشر حة من اللجنة المنوية بتطوير اســــت  قائمة المقررات المقت 

ي مســــــارات )الهوية الثقاف
ن
تطوير األداء    -المهارات الشــــــخصــــــية والتكنولوجية  –ية والمجتمعية  متطلبات الجامعة ي

(  خطاب السيد األستا  الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب لدراسة احتياجات قطاع  ي واألكاديمي
المه ن
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ي بناء عل 
اتيجية الجديدة  التعليم والطالب وال   حات الخاصــــــــة بالخطة االســــــــت    -2023للكلية  ها تم صــــــــياغة المقت 

ي مـــوء اتســـاقها إلشـــ ن المســـتندات الدالة    خطاب وحدة مـــمان الجودة  2028
ن
اتيجية ي عل متابعة الخطة االســـت 

ومـا تم تنفيـذه ومـا لم يتم تنفيـذه وأســــــــــــــبـاب  لـ   وأهم االحتيـاجـات ومجـاالت   2023-2018مع خطـة الجـامعـة  

ي يمكن أن تتبناها ا
ي خطتها الخمسية الجديدة التطوير والرؤى المستقبلية للكلية ال  

ن
 (. 2029 -2024لجامعة ي

  لجنة المناهت: ثانًيا: 

ا لقرار مجلس الجامعة بتاريــــ   
ً
ــل مع لجان المناهت بالكليات  ووفق ي إيار تطوير العملية التعليمية والتواصـ

ن
-  31ي

يعقوب المدرس بقســــــــــــم الل ة  إلشــــــــــــ ن اعتماد لجنة المناهت داخل الكليات بالجامعة. تم ترشــــــــــــ ح د. نادين مكرم    8-2020

ــيادتها ممثل الكلية للتواصـــــل مع الوحدة المرك ية لتطوير المناهت ويرق التدريس التابعة إلدارة تطوير  اإليطالية باعتبار ســـ

 التعليم بالجامعة. 

 مهام لجنة المناهت 

اتيجية التعليم والتعلم بالكلية.  .1  ومع است 

. ومع خريطة المقررات من حيي المحتوى ويرق ال .2 ي
 تدريس والجدول ال م ن

امت الجديدة والمستحدثة.  .3  متابعة التا

امت دراسية جديدة تتناسب ومتطلبات العرص.  .4 حات لتا
 تقديم مقت 

 والنتائت  والتظلمات.   وآلية االمتحانات  ومع سياسة تق يم الطالب .5

نامت ومواصفات الخريــــت.  .6  الت كد من تحق ق أهدا  التا

ي  .7
امت. مراجعة التقارير المقدمة من منسف    التا

ي االستبيانات المختلفة.  .8
ن
احات الطالب ي  دراسة مت نية القت 

 2022-2021قرارات لجنة المناهت للعام الجامعي 

  وتم تعريف الســــــــــــــادة أعضــــــــــــــاء اللجنة 2020-11-15وقد تم تفعيل لجنة تطوير المناهت هذا العام بتاريــــ   

ي وتحديي دليل إدارة  
وتن ي تطب ق التعليم اإللكت 

ن
ــام العلمية ي ــة تقارير األقســـــــــــ ــية للجنة ومناقشـــــــــــ ــاســـــــــــ بالمهام األســـــــــــ

ي لوائح برامت 
ن
ي  وإحـــايـــة أعضــــــــــــــــاء اللجنـــة بـــالتعـــديـــل الجـــديـــد ي

وتن ول اإللكت  ي والكنت 
ول األرلن االمتحـــانـــات: الكنت 
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ي  
وتطبق 2و   1تنص عل اســتبدال امتحان منتصــف الفصــل الدرا ي باالختبارات التكوينية  الســاعات المعتمدة وال  

 تشكيل اللجنة ومحرصن اجتماع لجنة المناهت( مرفق) 2021-2020عل يالب الفرقة األوى للعام الجامعي 

ي   .1
ن
ن عن وحــدة مــــــــــــــمــان الجودة team -soft-icroMعتا تطب ق   2021-11-28ي   وتضــــــــــــــم اللجنــة ممثلي 

امت بالكلية. )واالعت ي التا
  بيان تشكيل لجنة المناهت( مرفقماد  ومنسف 

 محرصن اجتماع لجنة المناهت( مرفقوقد خلصت اللجنة إى النتائت التالية: )

 الو ي داخل األقســام العلمية وأعضــاء ه لة التدريس بالمعايت   •
التنبيه عل الســادة األعضــاء بنـ ـر

 ومواصفات الخريــــت  ور ط مهارات التوظيف بالمقررات الدراسية. القومية بمرحلة الليسانس  

التنبيه عل الســــــــــادة رؤســــــــــاء األقســــــــــام وأعضــــــــــاء ه لة التدريس بتحليل المن  التكراري للمدره   •

ي لنتيجة 
   وعمل اإلجراءات التصحيحية. 2021-2020اإلحصات 

ي إيار تفعيل األعضــــــــــــاء بتحديي إدارة االمتحانات وأعمال الكنت    ســــــــــــادةلاإلشــــــــــــ ن إحاية   •
ن
والت ي

 وحدة القياس والتقويم بالكلية. 

ي )الل ات الســـامية   • ام ا الل ات   –التوصـــية بتشـــج ع برامت جديدة للعداد لالنضـــمام لالعتماد التا

قية(.   ال ر

اتيجية التدريس والتعلم والتقويم باألقسام العلمية.  •  التوصية بمتابعة است 

نمو ه   مرفق. )Remark office, Bubble sheetعمـل اســــــــــــــتبـانـة عن تفعيـل اختبـارات بنظـام   •

 االستبيان(

ي جلســــــــــــــتهــا   .2
ن
م األول  كــذلــ     2021-1-17بتــاريــــ   تــابعــت لجنــة المنــاهت ي تقــارير المؤتمرات العلميــة للت 

ــام للوقو  عل نقاط القوة ونقاط الضـــعف  وإعداد  ــها عل األقسـ ي وعرمـ
وتن ــة تقرير التعليم اإللكت  مناقشـ

ي شـــهر يناير  
ن
ورة اســـتكمال بن  األســـللة عل منصـــة الكلية  2021البنوك األســـللة عل منصـــة الكلية ي   ورصن

(300   ) ي  كمــا تم اإلعالن عن   ســــــــــــــؤال لكــل مقرر درا ي
وتن ــة تقــارير وحــدة التعليم اإللكت  كــذلــ  منــاقشـــــــــــــ

ي ســــــو  تشــــــكلها الجامعة لمناقشــــــة لوائح األقســــــام 
ي اللجنة ال  

ن
ترشــــــيحات األقســــــام المعنية للمشــــــاركة ي
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محرـصــــــــــن اجتماع الجلســـــــــــة الثالثة للجنة   مرفقالمتشـــــــــــابهة وومـــــــــــع آلية للتعاون والتنســـــــــــ ق فيما بينهم. )

 . المناهت(

ي تاريــــ     2022-2021الجلســـة األوى للجنة المناهت للعام الجامعي   تم عقد  .3
ن
  وقد تم ف ها 2021-11- 28ي

ن أعضـــــــــاء ه لة التدريس بالمعايت    الو ي داخل األقســـــــــام العلمية و ي 
التنبيه عل الســـــــــادة األعضـــــــــاء بنـ ــــــــر

 اسية. القياسية بمرحلة الليسانس ومواصفات المناهت ور ط مهارات التوظيف بالمقررات الدر 

ي تمت إلشــــــــــ ن إعداد الئحة بنظام الســــــــــاعات المعتمدة    
كما تم إحاية األعضــــــــــاء بالحوارات المجتمعية ال  

ام  مرحلة الليسانس.  تلتا

كما تم التشــــــــديد عل إحاية الســــــــادة رؤســــــــاء األقســــــــام وأعضــــــــاء ه لة التدريس بتحليل المنح ن التكراري 

ي لنتيجة العام الدرا ي )
 ( وعمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 2021-2020للمدره اإلحصات 

ي إيـار تفعيـل وحـدة  
ن
والت ي كمـا تمـت إحـايـة الســــــــــــــادة األعضــــــــــــــاء بتحـدـيي إدارة االمتحـاـنات وأعمـال الكنت 

  وإحاية الســــــــــادة األعضــــــــــاء بعمل اســــــــــتبانة عن تفعيل اختبارات البابيل شــــــــــيت  القياس والتقويم بالكلية

ــاء بت ــادة األعضـ  وريمارك أوفس  وإحاية السـ
ً
ــيفات مقررات الل ة العر ية إلشـــعب الل ات وفق حديي توصـ

نامت باألقسام العلمية ووحدة ممان الجودة.   لتقارير مراجعة وتطوير التا

ي وهي أقسام )الل ات السامية  لالعتماد والتوصية بتشج ع برامت جديدة إلعداد لالنضمام   ام ا الل ات   -التا

اتيجية التدريس والتعليم والتقويم باألقســــام العلمية والرجوع إى  قية(. كذل  التوصــــية بمتابعة اســــت  الـ ـــر

اتيجية قســـــــم الل ة الفرنســـــــية كنمو ه للعام   للجنة المناهت  األوىمحرـصــــــن اجتماع الجلســـــــة    مرفق)  اســـــــت 

 (2022-2021الجامعي 

ــتها  أحايت ل .4 ي جلســـــ
ن
ــ   2022-6-26بتاريــــ   جنة المناهت ي ي مـــــــوء رؤية مرـصــــ

ن
ــائها باألحداث الجارية ي أعضـــــ

ــ لت  ت  المنا     2030 اتيجية مرـصـــــ جمة من وإى العر ية  والمقال  2050واســــــــت  ي مقررات الت 
ن
  و التحديد ي

ح قســــــــــــــم الل ــة    والمطــالعــات  واألدب والنصــــــــــــــوص للفرقــة الثــالثــة والرابعــة. كمــا تمــت الموافقــة عل مقت 

ية الخاص بتدريس الل ة الثانية ألقســــام الل ات بنســــبة  ن ي  كذل  تمت  %25أون الين  و  %75اإلنجلت 
أرلن

ي األقسام قليلة العدد بالكلية أرمية 
ن
)قسم الل ة العر ية إلشعبت ها  قسم الموافقة عل أن تكون الدراسة ي
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قية فار ي  قســــــم الل ات األفر 
يقية ســــــواحيلي  قســــــم الل ة اليابانية  الل ة الفرنســــــية  قســــــم الل ات الـ ـــــر

ت الية(.   - 2021نية للعام الجامعي محرـصــن اجتماع الجلســـة الثا  مرفق)وقســـم الل ة الكورية  قســـم الل ة التا

 . للجنة المناهت( 2022

ــاريــــ    .5 ــة بتـ ــامعـ ــامعـــات المحول للكليـــات من الجـ ــار قرار المجلس األعل للجـ ي إيـ
ن
والخـــاص    2021-5-27وي

ي اعتبــاًرا من العــام الجــامعي 
وتن   والتنبيــه بعــدم 2022-2021بتــ كيــد تحويـل الكتــاب الجــامعي إى كتــاب إلكت 

ي جلســـــة لجنة المناهت
ن
وقد    2021-7-4بتاريــــ     تداول الكتب الورقية  تم تعميم معايت  الكتاب الجامعي ي

ن  ي بمقابل مادي يضـا  عل المصـاريف الدراسـية لحي 
وتن أجمعت التوصـيات بإرجاء مومـوع الكتاب اإللكت 

ي للطالب عل منصـــــــــة الكلية  
وتن ورة عمل ملف إنجاز إلكت  إعداد دراســـــــــة جدوى  كما أوصـــــــــت اللجنة برـصــــــــن

ي تشـــــــــــمل كل األنشـــــــــــطة والتكليفات واالمتحانات
وتن ي يقوم بها الطالب.  ) للتعليم اإللكت 

محرـصــــــــــن  مرفقال  

 (. 2021-7-4بتاريــــ   جلسة لجنة المناهت

اتيجية  ي مجال تطوير التعليم من 2023  -2018وقد اســـــــــتعرمـــــــــت اللجنة ما تم إنجازه بالخطة االســـــــــت 
ن
  ي

ام  ن ن  االلت  ونيــة  معــالجــة مشــــــــــــــكلــة الكثــافــة الطالبيــة من خالل تطب ق نظــام الهجي 
خالل المنصـــــــــــــــة اإللكت 

ي القيــاس والتقويم وتطب ق نســــــــــــــبــة األســــــــــــــللــة المقــاليــة والمومــــــــــــــوعيــة  تطب ق نظــام بمعــاي
ن
ت  الجــامعــة ي

ي مقرر )حقوق االنســـــــــان واالســـــــــتماع(  ونظام ريمارك أوفيس والبابل شـــــــــيت  
ن
االمتحانات بنظام كوريكت ي

ي تم ت سـيسـها وتشـمل برنامت ا
امت الجديدة ال   جمة  لمقررات أخرى  كذل  مناقشـة مسـتقبل تطوير التا لت 

جمة المتخصــصــة  جمة المتخصــصــة بالل ة اإلســبانية  برنامت الت  المتخصــصــة بالل ة الروســية  برنامت الت 

جمة المتخصـــــــصـــــــة بالل ة األلمانية. ) بالل ة اإليطالية  محرـصــــــن اجتماع الجلســـــــة الممتدة   مرفقبرنامت الت 

 . (2022-7-3بتاريــــ   
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 وإمافة برامت جديدة  تعديل اللوائح الدراسية •

ي اللوائح المطبقة  
ن
 نظام الساعات المعتمدة  ي

 

 وهم:  هناك أقسام تم تطوير لوائحهممن الجدول السابق يتضح أن 

يةالل ة اإل برنامت   - ن جمة المتخصصة  نجلت  ي الت 
ن
  والفرقة 2014-2013)الفرقة الرابعة والثالثة تدرس عل الئحة    ي

 (2021-2020الثانية واألوى عل الئحة 

 قسم ال
عدد اللوائح  

 المطبقة 
 الفرقة األوى  الفرقة الثانية  الفرقة الثالثة  الفرقة الرابعة 

الل ة   برنامت

ية  ن  اإلنجلت 

2 

 

 الئحة 

 (2013-2014 ) 

 الئحة  

(2013 -2014 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

الل ة   برنامت

 الفرنسية 
2 

 الئحة  

(2018 -2019 ) 

 الئحة  

(2018 -2019 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 2 الل ة الصينية برنامت
 الئحة  

(2015 -2016 ) 

 الئحة  

(2015 -2016 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 - - 1 الل ة الروسية برنامت
 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 - - - 1 الل ة اإليطالية  برنامت
 الئحة 

(2020 -2021 ) 

الل ة   برنامت

 اإلسبانية 
1 - - - 

 الئحة 

(2020 -2021 ) 

 - - - 1 الل ة األلمانية  برنامت
 الئحة 

(2020 -2021 ) 



 

 

 

 
 
 

                 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                  

22 
 

 

جمة المتخصصة فرنسيةبرنامت الل ة ال - ي الت 
ن
  والفرقة 2019-2018. )الفرقة الرابعة والثالثة تدرس عل الئحة ي

 (2021-2020ئحة الثانية واألوى عل ال 

جمة المتخصــصــة  صــينيةبرنامت الل ة ال - ي الت 
ن
  والفرقة 2016-2015. )الفرقة الرابعة والثالثة تدرس عل الئحة ي

 (2021-2020الثانية واألوى عل الئحة 

جمة المتخصــــــــــــصــــــــــــة  روســــــــــــيةبرنامت الل ة ال - ي الت 
ن
نامت عام ي الفرقة تدرس عل ها   و 2021-2020. )تم تفعيل التا

 (2021-2020الثانية واألوى عل الئحة 

ي الدراســـات المتخصـــصـــة   هد ب  إمـــافة برامت جديدةتم  و 
ن
ن ي ي فتح مجاالت تعليمية أوســـع للطالب الراغبي 

ن
جمة   ي الت 

ي سوق العمل
ن
 مثل:  بتل  الل ات ي

جمة المتخصصة بالل ة اإلسبانية )برنامت خاص  - ي الت 
ن
 بمرصوفات(. برنامت الل ة اإلسبانية ي

جمة المتخصصة بالل ة اإل  يطاليةبرنامت الل ة اإل  - ي الت 
ن
 )برنامت خاص بمرصوفات( يطاليةي

جمة المتخصصة بالل ة األ لمانيةبرنامت الل ة األ - ي الت 
ن
 )برنامت خاص بمرصوفات( لمانيةي

ية   ن جمة بالل ات اإلنجلت 
ي الت 
ن
والفرنســـــــــــية والصـــــــــــينية  ليصـــــــــــبح عدد برامت الســـــــــــاعات المعتمدة بالكلية ســـــــــــبع برامت ي

ن بها واإلسبانية واإليطالية واإلسبانية امت الجديدة.  والروسية والعر ية ل ت  النايقي   تتم إدارتها عن يريق مجلس إدارة التا

 قرار وزاري بتفعيل اللوائح الجديدة( مرفق)

ن لنظام الساعات المعتمدة    أعداد المتقدمي 

 ( 2022  -2021)عام  ( 2021  -2020)عام  ( 2020-2019عام ) الفرقة 

ية  برنامت ن  68 68 59 الل ة اإلنجلت 

 21 14 10 الل ة الفرنسية  برنامت

 74 100 104 الل ة الصينية  برنامت

 14 - - الل ة اإليطالية برنامت

 48 - - الل ة اإلسبانية  برنامت
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 : التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم •

-  : ن شمس إلش ن عدم   عدم تداول الكتاب الجامعي ام بقرارات المجلس األعل للجامعات ومجلس جامعة عي  ن
تم االلت 

ا للمعايت  المطلو ة عل المنصـــــــــة التعليمية. 
ً
ي وفق

وتن ي وتحويله إى كتاب إلكت 
 
وقد وافق الســـــــــيد   تداول الكتاب الوري

ح قســـــم  محمد فت ي عبد الفتاح   / األســـــتا  الدكتور  ســـــعود نائب رئيس الجامعة لشـــــؤون التعليم والطالب عل مقت 

ــة ا ــالكليـــة تحويـــل مقررات الل ـ ــة بـ ــة العر يـ ــةالل ـ الل ـــات المختلفـــة من مقررات ورقيـــة إى مقررات    ألقســــــــــــــــام  لعر يـ

ونية.   (2022/ 8/ 7موافقة نائب رئيس الجامعة عل التحويل بتاريــــ   مرفق) إلكت 

 

 

 ( 2022  -2021)عام  ( 2021  -2020)عام  ( 2020-2019عام ) الفرقة 

 61 - - الل ة األلمانية برنامت

 16 22 - الل ة الروسية  برنامت

 302 204 173 اإلجماىي 

59

10

104

0 0 0 0

68

14

100

22

0 0 0

68

21

74

16 14

48

61

برنامج اللغة 
اإلنجليزية

برنامج اللغة 
الفرنسية

برنامج اللغة 
الصينية

برنامج اللغة 
الروسية

برنامج اللغة 
اإليطالية

برنامج اللغة 
اإلسبانية

برنامج اللغة 
األلمانية

تطور أعداد الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة

2020 2021 2022
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 اب الجامعي بكلية األلسن: معايت  جودة إعداد الكت

ا  2023-2022وقد حددت كلية األلســـــــــــــن معايت  يجب مراعاتها عند إعداد الكتاب الجامعي للعام الجامعي )
ً
( مـــــــــــــمان

ا للنواتت التعليمية
ً
ي ترك  عل تنمية مهارات التفكت  المتنوعة من خالل محتوى الكتاب    لجودة عنارصه وتحقيق

وال  

ن مهارات االستقصاء  ي   لبحيواوتحفت 
ي   والتعلم الذات 

.   والتعاوتن  والجما ي

: المقدمة   وإخراه الكتاب.   وأساليب العرض  والمحتوى  وتشمل القائمة معايت  األج اء األساسية للكتاب وهي

 أوال المقدمة 

 مالحظات  غت  مستو   مستو  البند 

تحدد نواتت التعلم المستهدفة من المادة العلمية عل أن   .1
 نواتت التعلم قابلة للقياس. تكون 

   

2.  
ّ
    .الكتاب  محتوياتتعر 

. تومح بإيجاز أساليب التعليم والتعلم المناسبة للمادة  3

 العلمية . 
   

 ثانيا: محتوى الكتاب 

 مالحظات  غت  مستو   مستو  البند  .1

ي توصیف المقرر .1
ن
    .تتوافق بنوده مع نواتت تعلم الواردة ي

ي التوصيف   .2
ن
ت طي موموعاته محتوى المقرر الوارد ي

ابطة.  ةمتسلسلبطريقة   ومت 
   

ي بداية كل فصل من   .3
ن
يحدد نواتت التعلم المستهدفة ي

 فصول الكتاب. 
   

محتواه مع عدد الساعات المحددة له وعدد   أن یتناسب .4
ي مصفوفة المقرر. 

ن
 األساب ع كما هو وارد ي

   

ي التخصص.  .5
ن
    تواكب موموعاته  المستجدات ي

یرا ي دقة  االستشهاد من المصادر المختلفة حفاظا عل   .6
 .حقوق الملكية الفكرية 

   

ن مستويات الطالب.  یرا ي  .7     الفروق الفردية بي 

ن المعلومات النظریة والتطبیقات العملیة .8     .یر ط بي 

ي نهاية الكتاب.  .9
ن
    یشمل  قائمة بالمصطلحات ي

ي  .10
ي والتعاوتن

قدرة   وی ید منينمي مهارات التعلم الذات 
الطالب عل البحي واالستقصاء وتع ي  روح العمل  

 .الجما ي 
   

ي يشمل عل أسللة موموعية  .11
ن
نھایة كل فصل   ومقالية ي

ي واالستقصاء والعصف  التفكت  بهد  تع ي  
  الذه ن

 .والتحقق من استيفاء نواتت التعلم 
   

أساليب تعليم وتعلم متنوعة  ات صلة بالمادة   یشمل .12
 .العلمیة 

   

ي   .13
ونية ال   یشمل قائمة بالمراجع الحديثة والمصادر اإللكت 

 .یمكن الرجوع الرجوع إلیھا إلثراء المعرفة
   

 ثالثا: أسلوب عرض المادة العلمية 
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 مالحظات  غت  مستو   مستو  البند  .1

.  یعرض .1 ي
ابط ومنطف      المادة إلشكل متسلسل ومت 

    .یستخدم يرقا متنوعة للتقویم  .2

ي التدريبات والتطبيقات.  .3
ن
    ینوع ي

 رابًعا: إخراه الكتاب 

 مالحظات  غت  مستو   مستو  البند  .1

ن الكلمات وكذل  السطور مناسبة  .1     .المسافات بي 

    .یحتوي عل فھرس بالمحتویات ویشت  إى صفحاتھا .2

  تناسب  أن تكون له عناوین رئیسة وفرعیة لكل موموع .3
 .عنارص توصیف المقرر 

   

ي یتالءم مع محتوى المادة  .4     .تصمیم الكتاب الخارجا

    يخلو من األخطاء الكتابية.  .5

 

ازيــة والموارد المــاديــة المتــاحــة تم تقســــــــــــــيم أعــداد الطالب    الت لــب عل الكثــافــة الطالبيــة:  • ي مــــــــــــــوء اإلجراءات االحت 
ن
ي

ة وتم إنشــاء الجداول الدراســية بنســبة  ا لوجه  عل أن   %50أونالين و  %50باألقســام العلمية إى مجموعات صــ ت 
ً
وجه

ا لوجه وأسبوع أونالين. 
ً
 تكون الدراسة أسبوع بالكلية وجه

: تطب ق التعليم   • ن ا لوجه  والتعلم    الهجي 
ً
ن التعلم وجه ن الذي يم ه بي  فيما يلي عرض لخطة الكلية إلشـــــ ن التعليم الهجي 

ي ظـل ظرو  جـائحـة كورونـا. يقوم هـذا النوع من التعليم عل االعتمـاد 
ن
عن بعـد. و لـ  بهـد  تقليـل الكثـافـة الطالبيـة ي

 .  إلشكل أكتا عل التعلم التفاعلي

: متوسط   عدد الساعات )وجها لوجه وأون الين(: النظام الفصلي

 

 

 

 

 

 متوسط عدد الساعات الفرقة 

 بالالئحة

 متوسط عدد الساعات

 
ً
 ا لوجه وجه

متوسط عدد ساعات  

 التدريس أون الين 

 14 14 28 األوى

 14 15 29 الثانية

 14 15 29 الثالثة 

 14 15 29 الرابعة
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 األقسام: بالنسبة لتوزيــــع المجموعات )السكاشن( داخل 

 لكل الفرق بكل األقسام بالكلية.  47(: عدد السكاشن )المجموعات

 قاعة.  100عدد قاعات التدريس بالكلية: 

 
ً
ات وجه ات األون الين لكل فرقة: ا  النسبة الملوية لتدريس المحارصن  لوجه والمحارصن

 

 
ً
ات وجه ات أون الين والمحارصن ن المحارصن  %50ا لوجه الفرق الدراسية بالنسبة للتعليم الهجي 

 

 

 )الفرقة األوى(

  عدد أيام الدراسة  األقسام العلمية  م
ً
 أون الين لوجه   ا وجه

 16 17 ثالثة أيام قسم الل ة العر ية 1

ها( ا قسم الل ة العر ية )شعبة الن 2 ن ب ت   12 13 ثالثة أيام يقي 

ية قسم  3 ن  15 15 ثالثة أيام الل ة اإلنجلت 

 14 14 ثالثة أيام قسم الل ة الفرنسية  4

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة اإليطالية 5

  الفرقة 
ً
ات وجه ات أون الين ا لوجه محارصن  محارصن

 %50 %50 األوى

 %50 %50 الثانية

 %50 %50 الثالثة 

 %50 %50 الرابعة

 القسم
 عدد )المجموعات(

 السكاشن 

ي 
ي  –أسباتن

ي  – ألماتن ن ي  – إنجلت 
 6 إيطاىي  -ص  ن

 4 رو ي 

 3 تركي 

ي  ي  -عتا
 1 إفريف 

ي األقسام
 
 باي

ي  –كوري   –فار ي  –)فرنسي 
ي   –تشي ي  –ياباتن ن  –عرتا ي غت  نايقي    –عرتا

 )  برت اىي

1 
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  عدد أيام الدراسة  األقسام العلمية  م
ً
 أون الين لوجه   ا وجه

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة اإلسبانية 6

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة األلمانية  7

 13 13 ثالثة أيام شعبة الل ة الروسية  - قسم الل ات السالفية 8

 13 13 ثالثة أيام شعبة الل ة التشيكية  - قسم الل ة السالفية 9

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة الصينية  10

 13 13 ثالثة أيام شعبة الل ة السواحيلية  -قسم الل ات اإلفريقية  11

12 
قية اإلسالمية  شعبة الل ة   -قسم الل ات ال ر

 الفارسية 
 13 13 ثالثة أيام

قية اإلسالمية  13 كية -قسم الل ات ال ر  13 13 ثالثة أيام شعبة الل ة الت 

ية  - قسم الل ات السامية 14  13 13 ثالثة أيام شعبة الل ة العتا

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة اليابانية 15

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة الكورية 16

ت الية  17  13 13 ثالثة أيام قسم الل ة التا

 )الفرقة الثانية(

  عدد أيام الدراسة  األقسام العلمية  م
ً
 أون الين ا لوجه وجه

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة العر ية 1

ها( ا قسم الل ة العر ية )شعبة الن 2 ن ب ت   11 12 ثالثة أيام يقي 

ية  3 ن  15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإلنجلت 

 14 14 ثالثة أيام قسم الل ة الفرنسية  4

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإليطالية 5

 14 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإلسبانية 6

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة األلمانية  7

 15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الروسية  - قسم الل ات السالفية 8

 15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة التشيكية  - قسم الل ة السالفية 9

 15 15 ثالثة أيام الل ة الصينية قسم  10

 15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة السواحيلية  - قسم الل ات اإلفريقية 11

قية اإلسالمية  12  15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الفارسية -قسم الل ات ال ر

قية اإلسالمية  13 كية -قسم الل ات ال ر  15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الت 

ية  -قسم الل ات السامية  14  14 14 ثالثة أيام شعبة الل ة العتا

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اليابانية 15

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة الكورية 16

ت الية  17  15 16 ثالثة أيام قسم الل ة التا

 )الفرقة الثالثة(

  عدد أيام الدراسة  األقسام العلمية  م
ً
 أون الين ا لوجه وجه

 16 16 ثالثة أيام قسم الل ة العر ية 1
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ها( ا قسم الل ة العر ية )شعبة الن 2 ن ب ت   12 13 ثالثة أيام يقي 

ية  3 ن  14 14 ثالثة أيام قسم الل ة اإلنجلت 

 13 13 ثالثة أيام قسم الل ة الفرنسية  4

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإليطالية 5

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإلسبانية 6

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة األلمانية  7

 15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الروسية  - قسم الل ات السالفية 8

 15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة التشيكية  - قسم الل ة السالفية 9

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة الصينية  10

 15 15 ثالثة أيام السواحيلية شعبة الل ة  -قسم الل ات اإلفريقية  11

قية اإلسالمية 12  15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الفارسية - قسم الل ات ال ر

قية اإلسالمية  13 كية -قسم الل ات ال ر  15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة الت 

ية  - قسم الل ات السامية 14  15 15 ثالثة أيام شعبة الل ة العتا

 15 15 ثالثة أيام اليابانيةقسم الل ة  15

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة الكورية 16

ت الية  17  15 15 ثالثة أيام قسم الل ة التا

 

 )الفرقة الرابعة(

  عدد أيام الدراسة  األقسام العلمية  م
ً
 أون الين ا لوجه وجه

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة العر ية 1

ها( ا قسم الل ة العر ية )شعبة الن 2 ن ب ت   12 13 ثالثة أيام يقي 

ية  3 ن  15 15 ثالثة أيام قسم الل ة اإلنجلت 

 15 15 ثالثة أيام قسم الل ة الفرنسية  4

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة اإليطالية 5

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة اإلسبانية 6

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة األلمانية  7

 15 16 ثالثة أيام شعبة الل ة الروسية  - السالفيةقسم الل ات  8

 15 16 ثالثة أيام شعبة الل ة التشيكية  - قسم الل ة السالفية 9

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة الصينية  10

 15 16 ثالثة أيام شعبة الل ة السواحيلية  -قسم الل ات اإلفريقية  11

قية اإلسالمية "شعبة  12  15 16 ثالثة أيام الل ة الفارسيةقسم الل ات ال ر

قية اإلسالمية  13 كية -قسم الل ات ال ر  15 16 ثالثة أيام شعبة الل ة الت 

ية  -قسم الل ات السامية  14  15 16 ثالثة أيام شعبة الل ة العتا

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة اليابانية 15

 15 16 ثالثة أيام قسم الل ة الكورية 16

ت الية قسم  17  16 16 ثالثة أيام الل ة التا
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 نظام الساعات المعتمدة 

ات األون الين لكل فرقة:   لوجه والمحارصن
ً
ات وجها  النسبة الملوية لتدريس المحارصن

 لوجه  الفرقة 
ً
ات وجها  محارصن

ات أون   محارصن

 الين 
 التوقيت  عدد أيام الدراسة 

 % 25 % 75 األوى
 ثالثة أيام 

ن  - األحد-السبت   اإلثني 
 5إى  8من

 % 25 % 75 الثانية 
 ثالثة أيام 

 الخميس  -األر عاء – الثالثاء 
 4إى  8من

 % 40 % 60 الثالثة 
 ثالثة أيام 

ن  - األحد-السبت   اإلثني 
 4إى 8من 

 % 40 % 60 الرابعة
 ثالثة أيام 

 الخميس  -األر عاء – الثالثاء 
 5إى   8من 

 

  

 عل رأس العمل( مقارنة بإجماىي عدد الطالب بالفرق نســــبة أعضــــاء   كفاية أعضــــاء ه لة التدريس: 
ن ه لة التدريس )القائمي 

ي النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة
ن
 رير األقسام العلمية(اتقيمكن الرجوع هنا ل) . األر ــع ي
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ي  ا: وحدة القياس والتقويم الطالتا
ً
 ثالث

ا  
ً
ورة  إيمان ن شـــــــــــمس برـصــــــــــن   االمتحانية بتحق ق أعل مواصـــــــــــفات الجودة أثناء العملية    االهتماممن إدارة جامعة عي 

ي تحدث إلســـــــــــوق العمل عل كافة المســـــــــــتويات المحلية  
ات المتنوعة ال     واإلقليميةلضـــــــــــمان جودة الخريــــت ومواكبة الت ت 

ــاء الوحدة المرك ية للقياس والتقويم التابعة  عل   االمتحانيةدارة تطوير التعليم لضــــــــمان ســــــــت  العملية  إل والدولية  تم إنشــــــ

ةلة  هي الوســـي االمتحاناتأفضـــل وجه ممكن  فتعد   ن شـــمس كما   اســـمحية الخريــــت لحمل  ال للت كد من صـــ األخت  جامعة عي 

أنها وســـــيلة لتطوير أســـــلوب عضـــــو ه لة التدريس نفســـــه  ولهذا يتم التوجيه بإنشـــــاء وحدات فرعية للقياس والتقويم بكل  

ي مجال القياس والتقويم
ن
ي يرأت ولتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة ي

 . كلية لمواكبة المستجدات ال  

 ثقافة القياس والتقويم ورفع مسـتوى الو ي 
ومن ثم فقد أسـسـت الكلية وحدة فرعية للقياس والتقويم تقوم بنـ ر

 التعليمي واإلداري  ودعم  
ن ن منظومة التعليم عل المســــــتويي  ب همية تطوير عمليات القياس والتقويم ك حد مداخل تحســــــي 

ن مخرجـات العمليـة  األقســــــــــــــام لتطوير آليـات تقويم الطالب واالمتحـانـات وإعال ي تطوير وتحســــــــــــــي 
ن
ن النتـائت واســــــــــــــتثمـارهـا ي

ي مجـال القيـاس والتقويم  ومتـابعـة 
ن
التعليميـة. وكـذلـ  إعـداد كوادر مـدر ـة من أعضـــــــــــــــاء ه لـة التـدريس واله لـة المعـاونـة ي

ي مـوء نواتت التعلم المسـتهدفة والمعايت  األكاديمية ل
ن
امت الدراسـية   إعداد وتحديي بنوك األسـللة للمقررات الدراسـية ي لتا

ات قياس رمـــــا الطالب وأعضـــــاء   ي لمراجعة أســـــاليب وأدوات التقويم ونتائت االمتحانات  ومتابعة مؤشر
وتقديم الدعم الف ن

ه لة التدريس حول نظم القياس وتقويم الطالب واالمتحانات  ومراجعة وإعداد التقارير الســـــنوية الخاصـــــة بتق يم أعمال 

 ذية للجراءات التصحيحية لنقاط الضعف والت كيد عل تع ي  نقاط القوةاالمتحانات وإعداد خطط تنفي

ي   إنجازات وحدة القياس والتقويم الطالتا

ي إيــار تفعيــل وحــدة القيــاس والتقويم بــالكليــة.  •
ن
والت ي دليــل إدارة    مرفق)  تحــديــي إدارة االمتحــانــات وأعمــال الكنت 

والت(  االمتحانات وأعمال الكنت 

ي مقرر )حقوق االنســــــــــــــان واالســــــــــــــتمـاع(  ونظـام ريمـارك أوفيس والبـاـبل  تطب ق نظـام   •
ن
االمتحـانـات بنظـام كوريكـت ي

ي برامت الساعات المعتمدة. 
ن
 شيت ي
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ي القياس والتقويم وتطب ق نسبة األسللة المقالية والموموعية.  •
ن
ام بمعايت  الجامعة ي ن

 االلت 

 وام  لألع إحصائية نسبة النجاح باألقسام العلمية للنظام الفصلي 

(2019-2020  2020-2021  2021-2022 ) 

ن  العام الجامعي  القسم العلمي  ن  عدد المتقدمي  ن  عدد الناجحي  النسبة الملوية   عدد الراسبي 

 للنجاح بالقسم 

 % 83 4 20 24 2020-2019 قسم الل ة العر ية 

2020-2021 18 13 5 72 % 

2021-2022 33 25 8 76 % 

قسم الل ة العر ية  

( )شعبة غت   ن  النايقي 

2019-2020 31 13 18 42 % 

2020-2021 56 29 27 52 % 

2021-2022 26 4 22 15 % 

ية  ن  % 85 65 369 434 2020-2019 قسم الل ة اإلنجلت 

2020-2021 418 364 54 87 % 

2021-2022 420 363 57 86 % 

 % 97 1 37 38 2020-2019 قسم الل ة الفرنسية 

2020-2021 26 24 2 92 % 

2021-2022 21 19 2 90 % 

 % 83 56 273 329 2020-2019 قسم الل ة اإليطالية

2020-2021 310 275 35 89 % 
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ن  العام الجامعي  القسم العلمي  ن  عدد المتقدمي  ن  عدد الناجحي  النسبة الملوية   عدد الراسبي 

 للنجاح بالقسم 

2021-2022 318 268 50 84 % 

 % 81 51 219 270 2020-2019 قسم الل ة اإلسبانية

2020-2021 417 341 76 82 % 

2021-2022 275 213 62 77 % 

 % 85 48 283 331 2020-2019 قسم الل ة األلمانية 

2020-2021 388 352 36 91 % 

2021-2022 354 285 69 81 % 

 % 74 40 112 152 2020-2019 قسم الل ة الروسية 

2020-2021 304 273 31 90 % 

2021-2022 253 219 34 87 % 

 % 94 2 32 34 2020-2019 قسم الل ة التشيكية 

2020-2021 41 37 4 90 % 

2021-2022 44 37 7 84 % 

ية   % 85 11 60 71 2020-2019 قسم الل ة العتا

2020-2021 58 41 17 71 % 

2021-2022 32 20 12 63 % 

 % 71 2 5 7 2020-2019 قسم الل ة الفارسية 
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ن  العام الجامعي  القسم العلمي  ن  عدد المتقدمي  ن  عدد الناجحي  النسبة الملوية   عدد الراسبي 

 للنجاح بالقسم 

2020-2021 4 3 1 75 % 

2021-2022 21 21 - 100 % 

كية   % 90 25 230 255 2020-2019 قسم الل ة الت 

2020-2021 268 246 22 92 % 

2021-2022 195 187 8 96 % 

 % 78 56 197 253 2020-2019 قسم الل ة الصينية 

2020-2021 302 285 17 94 % 

2021-2022 236 220 16 93 % 

 % 89 3 25 28 2020-2019 قسم الل ة اليابانية 

2020-2021 28 23 5 82 % 

2021-2022 22 20 2 91 % 

 % 86 5 30 35 2020-2019 الكورية قسم الل ة 

2020-2021 36 32 4 89 % 

2021-2022 40 33 7 83 % 

قسم الل ة  

 السواحيلية 

2019-2020 71 71 - 100 % 

2020-2021 16 13 3 81 % 

2021-2022 73 70 3 96 % 
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 إحصائية األقسام لألعوام الجامعية الثالثة 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

42%
52%

15%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
العربية

شعبة غير الناطقين

النسبة المئوية

83%

72%

76%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
العربية

النسبة المئوية

85%

87%

86%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
اإلنجليزية

النسبة المئوية

97%

92%
90%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
الفرنسية

النسبة المئوية

76%

15%

86%
90%

84%
77%

81%
87% 84%

63%

100%
96% 93% 91%

83%

96%

2021-2022نسبة النجاح في العام الجامعي 

2021-2022
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%
82%

77%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

ة النسبة المئوية لقسم اللغ
اإلسبانية

النسبة المئوية

83%

89%

84%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

ة النسبة المئوية لقسم اللغ
اإليطالية

النسبة المئوية

85%
91%

81%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة
األلمانية

النسبة المئوية

74%
90% 84%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
الروسية

النسبة المئوية

85%
71% 63%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
العبرية

النسبة المئوية

94%
90%

84%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
التشيكية

النسبة المئوية

100%
82% 91%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
اليابانية

النسبة المئوية

78%
94% 93%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة 
الصينية

النسبة المئوية
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 75%
100%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة
الفارسية

النسبة المئوية

90%
92%

96%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

النسبة المئوية لقسم اللغة
التركية

النسبة المئوية

100%

81%

96%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

احيليةالنسبة المئوية لقسم اللغة السو

النسبة المئوية
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ي العملية التعليمية.  •
ن
   عمل احصائيات وتقارير خاصة باالمتحانات للوقو  عل تطورات الومع ي

 للعام الجامعي   مرفق: )
ن   وملف بالمنح ن التكراري 2022-2021إحصــائيات والتقارير الخاصــة بامتحانات الفصــلي 

 (2022-2021للفرق األر عة للعام الجامعي 

 وعن جداول االمتحانات فقد بدأت: 

ة من 2022-2021دور ينـاير )امتحـانـات الفصــــــــــــــل الـدرا ي األول  • ي الفت 
ن
إى   2022/ 1/ 1( الشــــــــــــــفويـة والتخلفـات ي

23/1/2022. 

ي   •
ة من  )امتحانات الفصـــــــــــل الدرا ي الثاتن ي الفت 

ن
وح      2022/ 5/ 23دور مايو( الشـــــــــــفوية والتخلفات والتحريرية ي

29/6/2022. 

ن  ي للطالب العائدين من الخاره )الصــــي 
ي   -التشــــي    –اليابان    -أما امتحانات الفصــــل الصــــيفن

ي األســــبوع الثاتن
ن
ت ال( ي التا

ح أن يكون موعد امتحانات دور أكتو ر  ي من شـهر    2022من شـهر سـةتمتا بمشـيلة ع تعاى. ومقت 
ي األسـبوع الثاتن

ن
ي

ي من العام الجامعي صورة من جداول االمتحانات الف مرفق: ) 2022أكتو ر 
ن األول والثاتن  (2022-2021صلي 
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والت ن لالمتحانات  للنظام الفصلي  إحصائيات الكنت   للفرق األر ــع للطالب المتقدمي 

 للنظام الفصلي  2022إحصائية ست  االمتحانات دور يناير 

 

 

  

 الفرقة 
عدد الطالب  متوسط 

ن   المتقدمي 

عدد  متوسط 

ين   الطالب الحارصن

متوسط نسبة 

 ال ياب

حاالت ال ش/  

 حوادث

 1 166 2734 2901 الفرقة األوى

 - 86 2431 2522 الفرقة الثانية

 6 60 2470 2540 الفرقة الثالثة

 - 40 2310 2350 الفرق الرابعة

 7 352 9945 10313 اإلجماىي 

2
9
0
1

2
7
3
4

1
6

6

1

2
5
2
2

2
4
3
1

8
6

0

2
5
4
0

2
4
7
0

6
0

6

2
3
5
0

2
3
1
0

4
0

0

دمين ق ت م ل ا د  عد حاضرين ل ا د  عد اب غي ل ا د  عد غش  ل ا حاالت  د  عد

ر  ي ا ن ي نات دور  االمتحا ية سير  ئ لفصلي2022إحصا ا م  نظا ل ل

الفرقة األولى الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة
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 لنظام الساعات المعتمدة  2022إحصائية ست  االمتحانات دور يناير 

 

 
  

 الفرقة 
عدد الطالب  متوسط 

ن   المتقدمي 

عدد  متوسط 

ين   الطالب الحارصن

متوسط نسبة 

 ال ياب

حاالت ال ش/  

 حوادث

 0 4 337 341 الفرقة األوى

 0 3 258 261 الفرقة الثانية

 0 1 176 177 الفرقة الثالثة

 0 2 207 209 الفرق الرابعة

 0 10 978 988 اإلجماىي 

3
4
1

3
3
7

4 0

2
6
1

2
5
8

3 0

1
7
7

1
7
6

1 0

2
0
9

2
0
7

2 0

دمين ق ت م ل ا د  عد حاضرين ل ا د  عد اب غي ل ا د  عد غش  ل ا حاالت  د  عد

ر  ي ا ن ي نات دور  االمتحا ية سير  ئ معتمدة2022إحصا ل ا لساعات  ا م  نظا ل

الفرقة األولى الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة
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 للنظام الفصلي  2022االمتحانات دور مايو إحصائية ست  

 
 
 
 

 الفرقة 
عدد الطالب  متوسط 

ن   المتقدمي 

عدد  متوسط 

ين   الطالب الحارصن

متوسط نسبة 

 ال ياب

حاالت ال ش/  

 حوادث

 270 2750 3056 الفرقة األوى

( حاالت غش +  4)

حالة وفاة يالب  

 بقسم الل ة العر ية

 ( حالة غش 2) 90 2440 2570 الفرقة الثانية

 ( حاالت غش 5) 75 2475 2520 الفرقة الثالثة

 ( حالة غش 2) 65 2262 2327 الفرق الرابعة

 ( حالة غش 13) 490 9983 10473 اإلجماىي 

3
0
5
6

2
7
5
0

2
7

0

4

2
5
7
0

2
4
4
0

9
0

2

2
5
2
0

2
4
7
5

7
5

5

2
3
2
7

2
2
6
2

6
5

2

دمين ق ت م ل ا د  عد حاضرين ل ا د  عد اب غي ل ا د  عد غش  ل ا حاالت  د  عد

يو  ما نات دور  االمتحا ية سير  ئ لفصلي2022إحصا ا م  نظا ل ل

الفرقة األولى الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة
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 لنظام الساعات المعتمدة  2022إحصائية ست  االمتحانات دور مايو 

 

 

 
 
 
 

 الفرقة 
عدد الطالب  متوسط 

ن   المتقدمي 

عدد  متوسط 

ين   الطالب الحارصن

نسبة متوسط 

 ال ياب

حاالت ال ش/  

 حوادث

 (1) 4 296 300 الفرقة األوى

 ال يوجد  2 184 186 الفرقة الثانية

 (1) 2 183 185 الفرقة الثالثة

 (1) 2 188 190 الفرق الرابعة

 ( حاالت غش 3) 10 851 861 اإلجماىي 

3
0
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9
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دمين ق ت م ل ا د  عد حاضرين ل ا د  عد اب غي ل ا د  عد غش  ل ا حاالت  د  عد

يو  ما نات دور  االمتحا ية سير  ئ معتمدة2022إحصا ل ا لساعات  ا م  نظا ل

الفرقة األولى الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة



 

 

 

 
 
 

                 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                  

42 
 

 

 رابًعا: مكتب رعاية الطالب الوافدين 

ا بالطالب الوافدين من الخاره بجم ع أقسامها و ل  عن يريق مكتب الوافدين التابع  توىي كلية األلسن   اهتماما كبت 

ا  سيادت  و ل التعليم والطالب    وكيلي لكلية تحت إشر العليا حيياوشؤون الدر الكلية لشلون  المكتب   تم   سات  ت سيس 

ي  
ية للطالب الوافدين  وخلق قناة للتواصل الفعال    بهد  توجيه كافة أوجه الدعم والرعا2020-2019العام الدرا ي المالن

ن جم ع إدارات الكلية وهؤالء الطالب.   بي 

ن لجم ع األقسام العلمية    ن الممثلي  ي يوجد بها يالب وافدين  يضم الفريق مجموعة من المنسقي 
مدير شلون  و ال  

ي شؤون الطال التعليم والطالب و 
إدارة الوافدين بالجامعة للوقو  عل جم ع   الذين يعملون بالتنس ق مع  بعدد من موظفن

ي ظل أزمة كوفيد
ن
 . 19-المستجدات الخاصة بالطالب الوافدين  خاصة ي

 2022- 2021إنجازات مكتب رعاية الطالب الوافدين للعام الجامعي نما ه من 

ن بها:  ن بها قسم الل ة العر ية شعبة غت   يحرص    قسم الل ة العر ية شعبة غت  النايقي  اك الطالب  إعل    النايقي  شر

اك الطالب سام باراك بكلمة   ي الفعاليات الخاصة به؛ ومن  ل  اشت 
ن
ي مؤتمر القسم  تحدث   -بالل ة العر ية  -الوافدين ي

ن
ي

ي ظل جائحة كورونا  وقد شر  القسم بحضور سعادة 
ن
ف ها عن تعامل القسم مع الوافدين خالل سنوات دراسته وخاصة ي

ي أثنت عل الطالب ول ته العر ية الصحيحة. عميدة الكلية ا
 ل  

ها من   ي تعلن عنها الجامعة أو غت 
حيي   للوافدين؛المؤسسات  يوجه القسم الطالب الوافدين لجم ع األنشطة ال  

ي أعلنت عنها وزارة التعليم  
ي الجائ ة ال  

ن
ن بالعر ية ي : “بياشارك أحد الطالب من شعبة غت  النايقي  ي  " للبداع الت  ن العاىي عبت 

ها.   2021بالل ة العر ية لعام  ن ب ت  ي ممن مبادرات مرك  اإليسسكو لل ة العر ية للنايقي 
ي ت ت 
 ال  

ي إلقاء الشعر   
ن
ي مسابقة الجامعة بال وم العالمي لل ة العر ية ي

ن
ن ي سجلت يالبتان بالفرقة الثالثة شعبة غت  النايقي 

  . ي
ي رفع التسجيل الصوت 

ن
   لكنهما لم يفوزا إلسبب مشكلة ي

ي   وقد   لتفوقها؛رشح القسم الطالبة جوهي باراك  لتمثيل الجامعة عن الطالب الوافدين لحضور معرض إكسبو بدتا

 الشقيقة ووثقت رحلتها بكثت  من الصور الفوتوغرافية.  تدولة اإلمارا سافرت الطالبة إى 
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ن به القسم قيام الطالب بخ تان   ن بالدهم ومرصنا الحبيبة  ومما يعت  يشجع القسم الطالب عل بناء ج  التواصل بي 

منال   ي كازاخستان 
ن
ي ة مرص  برئاسة سفت  المرصي  الوفد  ن  بي  جمة 

بالت  من كازاخستان  ن  النايقي  الرابعة شعبة غت   بالفرقة 

 . ي
  الشناوي  والوفد الكازاخستاتن

 

ية: قسم الل ة اإل  ن الصداقة    لحضور ملتف  ترش ح الطالب: رشحت الطالبة سهام ل بان عبد ع بناء عل رغبتها    نجلت 

 الدوىي األول لشباب الجامعات.  

علم المنسقة الطالب بمواعيد الفعاليات الثقافية. وقد حرصن بعض الطالب الوافدين  
ُ
حضور الفعاليات الثقافية: ت

ي كلية األلسن ومهرجان الشعوب كما تومح الصور التالية  
ن
ي ي
ن
ي ال وم الثقاي

ن
 وشاركوا ي

 

 

 

ن  ا    تم إجراءكما     شمس. ترجمة بعض الملفات الخاصة بالوافدين مثل دليل الطالب الوافدين إى جامعة عي 
ً
استبيان

ي يلبتها اإلدارة مثل جنسياتهم وأعيادهم الوينية ومواهبهم وما إى  ل .     للطالب
 لمعرفة بعض المعلومات ال  

ية( ي    ؛WhatsAppيتم التواصل معهم عتا مجموعة    : قسم الل ات السامية )شعبة الل ة العتا
لمعرفة المشاكل ال  

اشت  بعضهم من ت خرهم عن أداء بعض االمتحانات وقد تم توج ههم لتقديم عذر ح   يتمكنوا من  .  تواجههم لعالجها 

ي تم  كما    حفظ تقديرات المواد. 
اشت  بعضهم من صعو ة االمتحان التكميلي وقد تم توج ههم لاللتحاق بدورات رفاعة ال  

   . عقدها خصيصا لهذا الش ن 



 

 

 

 
 
 

                 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                  

44 
 

 

وتيست    باألساتذة  توصيلهم  ي 
ن
ي ومساعدتهم  الطالب  هؤالء  مع  التواصل  تم  وقد  مت خرين  الطالب  بعض  وصول 

ات إمافية لهم مثل  كاملة. حصولهم عل المقررات العلمية   تم الطالبة شما والطالب حم ة من الفرقة االوى    وتوفت  محارصن

ات  توجه هم ي بجانب المحارصن ية  للحضور مع الل ة الثانية عتا ي الل ة العتا
ن
 . االمافية ي

ن الطالب الوافدين    يتم تهنلة الطلبة ب عيادهم القومية  ومشاركتهم الفرحة باإلنجازات العلمية؛ مما يقوي الصلة بي 

ي وينهم. 
ن
 والقسم والكلية  مما يجعلهم يشعرون انهم ي

الل اتق قية  سم  الوافدين    : اإلسالمية  ال ر الطالب  جم ع  يضم  بلقاء  اإلسالمية  قية  ال ر الل ات  قسم  يقوم 

ي كل  
ن
ي نظام    عام؛ المستجدين ي

ن
ما يخصهم ي بكل  الكلية    مثل:   الدراسة؛لتعريفهم  لوائح  القسم وأساتذتهم وأهم  مناهت 

ي الرجوع لمنسق الوافدين بالقسم عند مواجهة أية صعو ة أو مشكلة لحلها  لهم بالنسبة 
ن
 .   وحقهم ي

ي ظل جائحة كورونا وحفاظا عل سالمة الطالب من التجمعات غت  الصحية تواصلنا مع الطالب الوافدين يقسم 
ن
ي

قية اإلسالمية عتا مجموعة   ي تواجههم    ؛WhatsAppالل ات ال ر
وممان    لعالجها لمعرفة المشاكل األكاديمية واإلدارية ال  

 تقرير الفصل الدرا ي االول من العام الدرا ي  وهذا ما تم إدر   التعليمية سالمة جودة العملية  
ن
؛ وكانت شكواهم    الحاىي اجه ي

 : كالتاىي كالتاىي خالل الفصل الدرا ي االول  

ي بعض  
ن
ي أحيان أخرى   وعدم  األحيان صعو ة دخولهم للمنصة و ل  لسوء النت عندهم ي

ن
ونسيان كلمة المرور ي

عال وقد  المنصة  عل  المقررات  تسجيل  عل  الواتساب قدرتهم  مجموعة  عتا  الطالب  من  وصلتنا  ي 
ال   المشاكل  جنا كل 

تم   بينما  والمقررات    بالمنصة  المتعلقة  المشاكل  لحل  كية  الت  الل ة  إلشعبة  المساعد  االستا   أمنة  دكتور  مع  بالتواصل 

 طلبة الوافدين. التواصل مع دكتور الهام بدر منسق الوافدين بكلية األلسن لحل كافة المشاكل اإلدارية الخاصة بال

الدرا ي االول   الفصل  ة 
الطالب يوال فت  التواصل مع  الندوات    وتم واستمر  األنشطة وكافة  بكافة  الطالب  إعالم 

ي والملتقيات  
اإلجابة عل أسللة الطالب فيما يخص االستفسار عن المشاركة    وتمت تقدمها الجامعة للطالب الوافدين    ال  

ي 
ن
 . هذه األنشطة ي

اك  ي الفعاليات الخاصة عل مستوى الكلية والجامعة؛ و من  ل  اشت 
ن
اك الطالب الوافدين ي يحرص القسم عل اشت 

كية   ي عدد كبت  من الطالب الوافدين إلشعبة الل ة الت 
ن
ي بالكلية يوم اال  ي

ن
مارس؛ فقد شارك الطالب   9ر عاء  األسبوع الثقاي

ي بالحضور  
ن
ة    ي الجلسة األوى والثانية  وكانت الجلسة الثالثة قائمة عل أعمال هؤالء الطالب بما قدموه من مقاالت قصت 

رؤى خرصن   عن ثقافة السودان و التعريف بالبلد و حدوده و من هؤالء الطالب : رزان عادل محمود   تسنيم محمد احمد 

الواحد  الفقرات  عبد  ن لجم ع  المنسقي  الطالب  ي   فقد كان هؤالء 
السودان    ال   ي قدمت عن 

ن
    ي

ً
أيضا ال وم  كما شاركوا  هذا 

بجانب العديد من أصدقاءهم من السودان سواء من القسم أو من أقسام أخرى من الكلية بتقديم فقرة تمثيلية عن ال واه  

ي 
ي     فقامت الطالبة شهد الفاتح الطيب بدور رئيسي السوداتن

ن
هذه الفقرة و هو دور العروس السودانية وأدت الدور بكل   ي
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ن و بعض االدوار    إتقان  هذه الفقرة بدور أقارب العروسي 
ن
ي القسم والكلية ي

ن
ن ي و ذل  فقد شارك جم ع الطالب السودان ي 

 . األخرىالفرعية 

ا من مختلف الجنسيات  منهم من يلتحق    39يضم قسم الل ة الصينية هذا العام    ة الصينية: سم الل ق
ً
 وافد

ً
يالبا

جمة المتخصصة   نامت الت  (  ومنهم من يلتحق بتا نامت ليسانس األلسن تخصص الل ة الصينية وآدابها )النظام الفصلي بتا

ي الل ة الصينية )نظام الساعات المعتمدة(. 
ن
 ي

ي  
ن
ات إمافية للطالب الوافدين المقيدين بالفرقة األوى الذين  عقد قسم الل ة الصينية ي بداية العام الدرا ي محارصن

ي دراسة ما فاتهم بمفردهم  وقد كلف القسم أ/نمت    
ن
ات إلسبب إجراءات السفر  والذين وجدوا صعو ة ي فاتتهم المحارصن

ي أوقات مختلفة لمساعدة الطالب
ن
ات ي  الوافدين لتعلم الل ة الصينية.  المدرس المساعد بالقسم  بعقد عدة محارصن

ي الفاعليات المختلفة  فقد تم ترش ح الطالبان اليمنيان أكرم نارص 
ن
يحي القسم الطالب الوافدين عل المشاركة ي

الجامعات   شباب  ملتف   ي 
ن
ي للمشاركة  الصينية   الل ة  بقسم  الثالثة  بالفرقة  المقيدان  الطالبان  نارص   صالح  وشقيقه 

اي فتا ي 
ن
ي وتثقيفية  بالمنصورة  ترف هية  أنشطة  ي 

ن
ي الطالبان  شارك  لهما  حيي  بالنسبة  مثمرة  تجر ة  وقد كانت  ي  

المالن ر 

ي جامعة المنصورة. 
ن
 مختلفة مع زمالئهم من الجنسيات المختلفة ي

ي قاعة  
ن
قد لقاء خاص بهم  ي

ُ
ي بالكلية حيي ع

ن
ي األسبوع الثقاي

ن
شارك بعض الطالب الوافدين بقسم الل ة الصينية ي

 . 2022/ 3/ 9ات بالكلية يوم األر عاء الموافق المؤتمر 

ن شمس   ي مهرجان ثقافات الشعوب عل مستوى جامعة عي 
ن
شارك بعض الطالب الوافدين بقسم الل ة الصينية ي

 . 2022/ 3/ 12يوم السبت الموافق 

ي المؤتمر العلمي للكلية المنعقد يوم األحد 
ن
 . 2022/ 3/ 13شارك بعض الطالب الوافدين بقسم الل ة الصينية ي

شارك الطالب أكرم نارص  الطالب المقيد بالفرقة الثالثة  والطالب أحمد عبد الرحمن هجو  الطالب المقيد بالفرقة  

ي دائرة النقاش الخاصة بريادة األعمال للطالب الوافدين التابع لمرك  االبتكار وريادة األعمال  
ن
  وقد شارك IHubالثانية  ي

ي مختلف األنشطة الخاص
ن
ف هية.   واأللعاب التثقيفيةة بهذا ال وم من حلقات النقاش  وورش العمل  الطالبان ي  والت 

 (2022-2021إنجازات مكتب رعاية الطالب الوافدين للعام الجامعي تقرير مفصل عن  مرفق)
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 األنشطة الطالبية و  صندوق التكافل خامًسا: 

 التكافل االجتما ي 

ي الفرق الثانية والثالثة والرابعة وعددهم )تم ح •
ن
 لدعم التكافل االجتما ي ي

ن (  232رص أعداد الطالب المستحقي 

 جنيه .  185600ه( لكل يالب لسداد المرصوفات الدراسية بإجماىي مبلغ 800يالب  وتحديد مبلغ )

ا لسداد قيمة  (14)تم إرسال   •
ً
الرابعة األكتر احتياج المرصوفات بالكامل من كتب    بحي اجتما ي لطالب الفرقة 

 باإلدارة العامة لرعاية الشباب.  التضامن االجتما ي 

( بحي اجتما ي للطالب األقل دخل لسداد قيمة المرصوفات بالكامل بناء عل بروتوكول التعاون  53تم إرسال ) •

 . ن الجامعة ومؤسسة مرص الخت  ك بي 
 المشت 

ي الدعم لصندوق التكافل المرك ي للحصول 265تم إرسال ) •
عل مالإلس مجانية  ( اسم يالب ويالبة من مستحف 

 دكان الفرحة( بالتعاون مع صندوق تحيا مرص.  من معرض المالإلس الجاه ة من خالل مبادرة )

ن لرص  المنحة الخاصة من قبل وزارة الت • ضامن االجتما ي  تم إرسال كشو  معتمدة ب سماء الطالب المكفوفي 

 ( يالب ويالبة. 142عدد )

ي   •
ا من ساك ن

ً
احتياج األكتر  الطالب  توزيعها عل  التدريس إلعادة  أعضاء ه لة  السادة  مبالغ مالية من  تم تجم ع 

ن للعادة لظرو  مرمية  . المدن الجامعية والطالب الباق ي 

ي   • ن )انجلت  العلمية  األقسام  قبل  من  مجانية  دراسية  توزيــــع كتب  مع  ألم  – تم  ومشاركة  تفاعل  األقسام  أكتر   ) ي
اتن

 الطالب. 

ي للمالإلس بقسم التكافل بالكلية و ل  للطالب الذين تقدموا ب بحاث اجتماعية للقسم.  •  تم عمل معرض خت 

 (2022-2021للعام الجامعي   التكافلتقرير مفصل عن  مرفق)
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 األنشطة الطالبية 

الجامعي   • العام  الستقبال  الجامعة  استعدادات  إيار  ي 
ن
األستا   2022-2021ي السيد  مع  أوى  اجتماع  عقد  تم    

ي رعاية الشباب لمناقشة حفل االستقبال وتم االتفاق عل  
الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وموظفن

 .  2021/ 10/ 25-24تنفيذ حفل يو ي 

حيب بالطالب الجدد والقدا    بدأ االحتفال بكلمة للسيدة األستا ة الدكتورة/ عميدة الكلية والسادة الوكالء بالت 

ي المرحلة الجامعية إى  
ن
ي من خاللها يتم بناء شخصية الطالب ي

إى جانب الت كيد عل أهمية األنشطة الطالبية ال  

ي تق
 دم خدمات متنوعة لخدمة الطالب. جانب الحديي عن إدارات الكلية المختلفة ال  

شمل االحتفال يابور العرض من خالل يلبة الجوالة  تم افتتاح معرض المنتجات الطالبية  وفقرة غنائية مقدمة  

واتحاد  الشباب  رعاية  وأنشطة  الكلية  عن  تسجيلي  فيلم  بعرض  عواض  شيماء  د.  قامت  الكلية  كما  من كورال 

 الطالب. 

ش ح وسحب وتقديم االستمارات يوم الخميس الموافق  انتخابات اتحاد الطالب: ت •   2021- 11-18م فتح باب الت 

 . 2021  -12-1األر عاء  ظهًرا. واستمرت العملية االنتخابية عل مستوى الكلية ح   يوم    2ص وح      9من الساعة  

ي إلساحة الكلية بحضور السيد األستا  الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون التعل •
يم والطالب وإدارة  تم تنفيذ يوم ريالن

 رعاية الشباب ويلبة االتحاد. 

 . 2021-12- 27قام اتحاد الطالب بتنظيم مسابقة القرآن الكريم يوم  •

الكلية   • المرك  اإلعال ي التحاد يالب  و ل  لهد     Media center of Al-Alsun MCAقام االتحاد بت سيس 

ي واإلعالن عنه داخل الكلية  . ت طية أحداث النشاط الطالتا

ي يوم   •
ن
  وقد تفضلت سيادتها بحوار  2022-3-21تم عقد حوار مع األستا ة الدكتورة/ سلوى رشاد )عميدة الكلية( ي

الشكاو  واستفساراتهم وتلف   تساؤالتهم  مختلفة واإلجابة عل  من فرق  الكلية  االتحاد ويلبة  منهم  مع يلبة  ى 

 وحلها. 

ي    100والقلعة لعدد    اإلسكندريةل يارة مكتبة    اإلسكندريةتنفيذ رحلة ثقافية إى مدينة   •
ن
- 3-28يالب ويالبة ي

2022 . 
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ي مرص(   •
ن
ي التنمية  مسارات  عل  السكانية  ال يادة  )ت ثت   بعنوان  البحثية  المسابقة  عن  لقصور    – اإلعالن  التابعة 

 الثقافة. 

ي مسابقة االبدا  •
ن
اك ي ة بكلية البنات )ع  االشت  ي مسابقة القصة القصت 

ن
ة  مشاركة يالب الكلية ي ي القصة القصت 

ن
- 15ي

1-2022 .) 

ى لحفظ وتجويد القرآن الكريم والثقافة اإلسالمية واألحاديي النبوية بالجامعة ابتداء  • ي المسابقة الكتا
ن
المشاركة ي

 . 2022-3- 30ح    2022-3-13من يوم 

ي الدورة الريامية  •
ن
اك ي  . 2021- 10-8عل   2021-10-6للجواالت من االشت 

ن شمس ببورسعيد من  • ي لجواىي جامعة عي  ي المعسكر التدري ا
ن
اك ي  . 2021-12- 19إى  12- 15االشت 

 بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضور يلبة الكلية.  2022-3-15عمل ندوة عن شيان الثدي يوم  •

بالكلية وقد تم عمل صناديق شكاوى   • وع خدمة عامة  الصناديق بكل دور  تنفيذ م ر للكلية وتركيب  حات  ومقت 

ي   بالكلية من قبل يلبة الجوالة
ن
 . 2022-4-13ي

 (2022- 2021للعام الجامعي  اتحاد الطالب واألنشطة الطالبيةإنجازات تقرير مفصل عن  مرفق)
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ن   سادًسا: إدارة الخريجي 

ن بتقديم  : العديد من الخدمات للطالب تقوم إدارة الخريجي   وهي
ن  والخريجي 

ية.  .1 ن ن العر ية واالنجلت  ن بالل تي   كتابة الشهادات المؤقتة للخريجي 

ية.  .2 ن ن العر ية واالنجلت  ن بالل تي   كتابة الشهادات بالدرجات للخريجي 

ية.  .3 ن ن العر ية واالنجلت  ن بالل تي   كتابة الشهادات بالتقديرات للخريجي 

 استخراه بيانات النجاح.  .4

 قسام. استخراه محتوى علمي لجم ع األ .5

تيب.  .6  استخراه شهادات الت 

 كشو  التفريــــغ الخاصة بالجامعة الستخراه القرار الوزاري.  .7

 الت كد من صحة شهادات التخره النهائية.  .8

 استخراه إفادة قطر.  .9

 جهات مختلفة( والرد عل ها كتابًيا.  –الت كد من صحة البيانات )اتصال عسكري  .10

 إعداد اإلحصائيات.  .11

 مكاتبات عامة.  .12

ي التخره. مراجعة النت .13
 ائت والملفات للدفعة حدي ر

ي والت  ية العسكرية للذكور( .14
 مراجعة الشهادات والت كد من )المصاريف ومحو األمية والتدريب الميداتن
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   سابًعا: روابط مهمة خاصة بقطاع التعليم والطالب

  alsun.asu.edu.eg: رابط موقع الكلية .1

  www.facebook.com/alsun.asu.edu.eg الكلية: رابط صفحة  .2

 /www.facebook.com/alasun.ainshams الطالب: رابط شؤون  .3

 /www.facebook.com/Alsunsu الطالب: رابط اتحاد  .4

 : رابط اتحاد الطالب الوافدين .5

w.facebook.com/groups/475743529648766/?ref=share_group_linkww 
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 المرفقات 

 QR Codeـ عل المرفقات بمسح ال  االيالعيمكن 

 


