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 مقدمة 

 
يهدف نظام تقويم مخرجات التعلم إلى قياس مدى تحقق رسالة وأهداف البرنامج والوصول بخريج البرنامج        

تجعله   التميز  من  عالية  درجة  العمل. إلى  سوق  فى  المنافسة  على   قادرا 

ويتم ذلك عن طريق تحديد آليات واضحة لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم وإجراءات محددة لتنفيذ هذه اآلليات 

 وتحديد المسئولين عن متابعة تنفيذ هذه اآلليات.  

اإليطالية        اللغة  برنامج  التمإيهتم  لتحقيق  وذلك  التقويم  بنظام  كبيراً  لمواكبة  هتماما  المستمر  والتطوير  يز 

مستجدات واحتياجات سوق العمل. يعتمد البرنامج إجراءات كثيرة تبدأ بتحديد نواتج التعلم المستهدفة ومرورا 

باجراءات تنفيذها فى العملية التعليمية ثم سبل قياسها مراعيا في ذلك اجراء االمتحانات بكل ما تحتاجه من دقة 

الورق  ومراجعة  التنظيم  خالل فى  من  التعليمية  العملية  بتقييم  واالنتهاء  والرصد  والتصحيح  االمتحانية  ة 

 راء المجتمع الداخلي والخارجي فى االعتبار. آاالستبيانات وتقارير اللجان التي أخذت 
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 نظام التقويم .1

 

وهو    2015سبتمبر    30منذ نشأتها بتاريخ  التى تتضمن الئحة البرنامج  حددته الئحة الكلية     التقويمنظام       
 أنواع على كل ويشتمل المستهدفة التعليمية المخرجات  الموضوع تحقيق النظام يضمن  .نظام معلن ومعتمد 

 اآلتي:   هذا النظام في ويتمثل البرنامج اعتمدها التي التقويم

اختبارات نهاية الفصل   –اختبارات منتصف الفصل الدراسى    –إختبارات تحريرية )اختبارات مصغرة   •
 واختبارات شفهية.   اختبارات إلكترونية( –الدراسى 

  تكليفات وتمارين وتطبيقات  –تقديم بحث  –عروض تقديمية   –مناقشات  •

. ويعتمد البرنامج نظام ملف متابعة أداء بهدف التقييميمية وحلقات دراسية  كما يجوز للبرنامج ابتداع أنشطة تعل
 الطالب الذى يحتوى على أنشطته ونتائج تقويمه. 

% ألعمال السنة وامتحان منتصف الفصل الدراسي واللذان يمكنهما قياس كافة المهارات ومنها  40 تحدد نسبة
%  60امتحان نهاية الفصل الدراسي    خالل األنشطة بداخل المحاضرات والتطبيقات، ويمثل  من المهارات العامة

  Blue printويضع القائم بالتدريس نموذج    من درجات المقرر ويقيس المهارات المعرفية والمهنية والذهنية
 .ليوضح العالقة بين مخرجات التعلم المستهدفة وتوزيع درجات اإلمتحان

 ة في كل فصل دراسي  ويعتمد محدد  بإجراءات  التعلم مخرجات  لتقويم واضح يحدد توصيف كل مقرر نظام

 تعلم الطالب. مخرجات  لتقييم مباشرة وغير مباشرة أساليب  على النظام

 التقويم:  أساليب 
 المستهدفة مثل:  س المخرجات التعليمية يطبق البرنامج أساليب متنوعة لقيا

 : األساليب المباشرة

يضم مختلف أنواع األسئلة التي تقيس كافة   وهو إختبار تحريرى  اختبار نهاية الفصل الدراسي   •
 المهارات ما عدا المهارات العامة. 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي  •

 االختبار الشفهي.   •

 تكليفات   •

 العروض التقديمية   •

  األبحاث  •

 األساليب غير المباشرة: 

 من خالل االستبانات  تقويم المقرر من قِبل الطالب •

   تقارير المقررات الدراسية •
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   تقرير البرنامج •

 مثل:       مراجعات لجنة تطوير المقررات بالبرنامج •

 تقارير تحليل نتائج االمتحانات  -1

 تقارير منسقي المقررات  -2

 مراجعة الورقة االمتحانية داخليًا وخارجيًا  -3

فحص الورقة االمتحانية من    فصل دراسي:المراجعة الداخلية الدورية المستمرة مع نهاية كل   -
بتاريخ    35خالل لجنة مشكلة من قِبل وحدة الجودة و االعتماد و المعتمدة بمجلس الكلية جلسة رقم  

وضعت لجنة فحص الورقة االمتحانية نموذج قياسي لمواصفات الورقة االمتحانية    2021/ 4/ 12
المست التعليمية  للمخرجات  قياسها  وللتأكد من مدى  التصحيح  ،  وتم اعتماد تقرير  هدفة، ومعايير 

ولفصل    2021/ 5/ 11( بتاريخ  36لجنة الورقة االمتحانية لفصل الخريف بجلسة مجلس الكلية رقم )
 .2021/ 9/ 13( بتاريخ  40الربيع بجلسة رقم ) 

  2021/ 1/ 11بتاريخ   31اعتمد مجلس الكلية بجلسته رقم   المراجعة الخارجية للورقة االمتحانية: -
المرحلة الجامعية األولى،    -م تقرير المراجع الخارجي للورقة االمتحانية لبرنامج اللغة اإليطالية 

( بتاريخ  32مجلس الكلية بجلسته رقم )بباإلجراءات التصحيحية واعتمد    اً وقدَّم مدير البرنامج تقرير
8 /2 /2021 . 

 

 التقويم ودرجاتها أدوات عالن عنوسائل اإل-2

 الئحة الكلية التى تتضمن الئحة البرنامج  •

 دليل الطالب •

 توصيفات المقررات   •

 توصيف البرنامج  •

أو التواصل في الساعات التوعية من جانب أعضاء هيئة التدريس فى إطار المحاضرات  •
 المكتبية أو مجموعات اإلرشاد األكاديمية 

 كل عام دراسىاللقاء التعريفي الذي يقام للملتحقين الجدد بالبرنامج فى بداية  •

نصف فصلية قبل موعد االمتحانات بفترة كافية  الويتم إعالن جدول االمتحانات الفصلية و •
على لوحات اإلعالنات بالكلية وإعالنه إلكترونيا على موقع الكلية باإلضافة إلى مواقع 

   .االجتماعيالتواصل 

 
 أهداف نظام التقويم: -3

 يعتبر التقويم وسيلة رئيسية لتحقيق عدة أهداف :  
 قياس مخرجات التعلم المستهدفة وهى من أهم هذه األهداف .1

 تحليل النتائج للوقوف على نقاط الضعف والقوة فى المقررات    .2

 والتعلم ومن ثم تطويرها   التعليممراجعة جدوى استراتيجيات  .3
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  •تحديد الطالب المتعثرين وتوجيههم للساعات المكتبية والعيادة اللغوية .4

 تحديد الطالب المتفوقين وتوجيههم علميا لتنمية قدراتهم والحاقهم بمواد التميز   .5

 وخاصة األهداف المنوطة بالتميز فى مجال التعليم.   وضع خطة للتعزيز والتطوير للبرنامج .6

 

 واع مخرجات التعلم المستهدفة أن-4

مخرجات والتى تحتوى على  يناير2009المعايير األكاديمية القياسية لقطاع األلسن إصدار يتبنى البرنامج 
من برنامج اللغة  المرحلة الجامعية األولىعند حصوله على شهادة   فى الخريجأن تتوافر  التى يجب التعلم 

  . اإليطالية

   التعليمية المستهدفة من البرنامج: المخرجات  - 
  :  المعرفة والفهم  أ/3

 :أن علي قدرة الخريج

 يكتسب مهارات :   1/أ/3

 القراءة باللغة اإليطالية  1.1
 باللغة اإليطالية  الكتابة 1.2
 باللغة اإليطالية  التحدث  1.3

 وناقدة واعية قراءات  الثقافية النصوص وسياقاتها يقرأ  2/أ/3

 التخصص  لغة في والصرف النحو قواعد  يدرس  3/أ/3

 األدبية التيارات  يدرس  4/أ/3

 في علوم:  األساسية المباحث  . يتعرف5/أ/3

 األصوات   5.1

 الصرف   5.2
 النحو   5.3

 الداللة.  5.4

 . األدبية  للنصوص  المميزة الخصائص  يفهم -6/أ/3

 يتعرف على حضارة وثقافة إيطاليا.   7/أ/3

 يدرس أساليب ترجمة النصوص:   8/أ/3

 من اللغة اإليطالية   -1

 

 
مقرر لتقوية  العيادة اللغوية هى وسيلة لمساعدة الطالب المتعثرين علمياً ويتم تحويل الطالب المتعثرين إليها بناء على توصية من القائم بتدريس ال •

 بعض األجزاء الخاصة بمهارات اللغة مثل القراءة أو الكتابة وغيرها. 
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 إلى اللغة اإليطالية   -2
 يتذكر القواعد األساسية في اللغة العربية.    -9/أ/3

 يحدد المصادر والمراجع العربية في فروع المعرفة المختلفة.   -10/أ/3

 يفهم النصوص المختلفة باللغة الثانية بهدف اتقان القراءة والكتابة والتحدث.   -11/أ/3

المصطلحات المتخصصة في مجاالت حقوق االنسان والتفكير العلمي وحل المشكالت  يشرح  - 12/أ/ 3
 وعلم النفس والتواصل الفعال وتكنولوجيا المعلومات وتاريخ مصر الحديث. 

 . القدرات الذهنية:  /ب 3  

 :أن قدرة الخريج علي

 يكتسب مهارة:  1/ب/3

 المكتوبة  النصوص  تحليل 1.1
 نقد النصوص المكتوبة  1.2

 يستنبط إشكاليات ترجمة النصوص: . 2/ب/3

 من اإليطالية   2.1
 إلى اإليطالية  2.2

 بين:  . يقارن3/ب/3

 المختلفة  األدبية االتجاهات  3.1
 المختلفة  اللغوية االتجاهات  3.2

 يتقن استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة.  4ب//3

 
 يكتسب مهارة:  .5/ب/3

 تلخيص النصوص  -1
 .استخراج األفكار الرئيسية منها -2

 يدرك الفروق اللغوية في جوانب: .  6/ب 3

 األصوات  -1

 الصرف -2

 النحو  -3

 الداللة -4
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 اإليطالية  يميز المعالم التاريخية والحضارة والثقافة   7/ب/3
 

 يحلل المقال العربي بأنواعه المختلفة.   -8/ب/3

 يحلل النصوص األدبية العربية.   -9/ب/3

 يلخص متن النصوص المختلفة باللغة الثانية.   -10/ب/3

يستخلص المهارات األساسية في مجاالت حقوق اإلنسان والتفكير العلمي وحل المشكالت وعلم    -11/ب/3
 النفس والتواصل الفعال وتاريخ مصر الحديث. 

   /ج. المهارات المهنية والعملية:3  

 أن   على قادرا الخريج يكون أن يجب

 المختلفة:  النصوص يترجم  1/ج/3

 اللغة اإليطالية  من 1.1

 .اللغة اإليطالية إلى 1.2

 مصادر:  عدة من المعلومات  . يجمع2/ج/3

  تحريرية 2.1
  شفهية 2.2
 يشرحها  2.3

 .يفسرها 2.4

 . يتقن مهارة: 3/ج/3

  تقريرا أو كتابة موضوعا 3.1
 التخصص  بلغة كلمه يلقى  3.2

 التخصص  يحاضر بلغة 3.3

 يستخدم المهارات اللغوية في جوانب:   4/ج/3  

 األصوات   4.1
 الصرف   4.2
 النحو   4.3

 الداللة.  4.4

 يستخدم مراجع باللغة الثانية التي تعلمها. .  5/ج/3

 يستخدم التكنولوجيا فى دراسة اللغة واألدب والترجمة.   - 6/ج/3

 يخطط لكتابة بحث وفقًا ألسس البحث العلمي.  - 7/ج/3

 /د. مهارات عامة:  3
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 :أن علي قدرة الخريج

 بالوقت.  يلتزم 1/د/3   

 ودقة.   بأمانة منه يطلب  ما يؤدي  2/د/3

 االخر.  مع البناء الحوار على القدرة ولديه المجتمع مع جيد  بشكل يتواصل  3/د/3

 فريق ويكون عضو فعال بالفريق.  في يعمل  4/د/3

 التعبير عن وجهة نظره بوضوح عن طريق عرض األدلة التي يستند إليها. 5/د/3

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -4
مع    2009اإلصدار األول يناير    –( قطاع األلسن    NARSاألكاديمية  المرجعية )المعايير القومية  

األوربية    CEFR  (Common European Framework of Reference forالمعايير 

Languages) for Languages . 
 

 العالمات المرجعية : 
ب   الخاصة  والتعلم  التدريس  مخرجات  توصيف  البرنامج   CEFR  (Common Europeanيعتمد 

Framework of Reference for Languages  ) 
 

level 

group 

level group 

name 
level level name Description 

A Basic User 

A1 
Breakthrough or 

beginner 

• Can understand and use familiar 

everyday expressions and very basic phrases 

aimed at the satisfaction of needs of a concrete 

type. 

• Can introduce him/herself and others 

and can ask and answer questions about 

personal details such as where he/she lives, 

people he/she knows and things he/she has. 

• Can interact in a simple way provided 

the other person talks slowly and clearly and is 

prepared to help. 

A2 
Way stage or 

elementary 

• Can understand sentences and 

frequently used expressions related to areas of 

most immediate relevance (e.g. very basic 

personal and family information, shopping, 

local geography, employment). 
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• Can communicate in simple and routine 

tasks requiring a simple and direct exchange of 

information on familiar and routine matters. 

• Can describe in simple terms aspects of 

his/her background, immediate environment 

and matters in areas of immediate need. 

B 
Independent 

User 

B1 
Threshold or 

intermediate 

• Can understand the main points of clear 

standard input on familiar matters regularly 

encountered in work, school, leisure, etc. 

• Can deal with most situations likely to 

arise while traveling in an area where the 

language is spoken. 

• Can produce simple connected text on 

topics that are familiar or of personal interest. 

• Can describe experiences and events, 

dreams, hopes and ambitions and briefly give 

reasons and explanations for opinions and plans. 

B2 
Vantage or upper 

intermediate 

• Can understand the main ideas of 

complex text on both concrete and abstract 

topics, including technical discussions in his/her 

field of specialization. 

• Can interact with a degree of fluency 

and spontaneity that makes regular interaction 

with native speakers quite possible without 

strain for either party. 

• Can produce clear, detailed text on a 

wide range of subjects and explain a viewpoint 

on a topical issue giving the advantages and 

disadvantages of various options. 

C 
Proficient 

User 
C1 

Effective 

Operational 

Proficiency or 

advanced 

• Can understand a wide range of 

demanding, longer texts, and recognize implicit 

meaning. 

• Can express ideas fluently and 

spontaneously without much obvious searching 

for expressions. 

• Can use language flexibly and 

effectively for social, academic and 

professional purposes. 

• Can produce clear, well-structured, 

detailed text on complex subjects, showing 

controlled use of organizational patterns, 

connectors and cohesive devices. 
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C2 
Mastery or 

proficiency 

• Can understand with ease virtually 

everything heard or read. 

• Can summarize information from 

different spoken and written sources, 

reconstructing arguments and accounts in a 

coherent presentation. 

• Can express him/herself spontaneously, 

very fluently and precisely, differentiating finer 

shades of meaning even in the most complex 

situations. 

 

 
 
 درجات التقويم طرق حساب -5

القققتقققالقققيقققة:   القققمقققتقققكقققافقققئقققة  القققتقققققققديقققرات  بقققأحقققد  يقققكقققون  القققطقققالقققب  أداء    تقققققققيقققيقققم 

  

 المعتمدة  بالنقاط/ساعات المئوية  النسبة الرمز التقدير 

 ممتاز
A+ 3.80-4.00 100 الى 95 من 
A 3.60 – 3.79 95 من أقل الى 90 من 

-A 3.40 – 3.59 90 من أقل الى 85 من 

 جدا  جيد
B+ 3.20 – 3.39 85 من أقل الى 80 من 
B 3.00 – 3.19 80 من أقل الى 75 من 

 جيد 
C+ 2.80 – 2.99 75 من أقل الى 70 من 
C 2.60 – 2.79 %70 من أقل - % 65من 

 مقبول
D+ 2.40 – 2.59 %65 من أقل - %60 من 
D 2.20 – 2.39 60 من أقل الى 55 من 

-D 2.00-2.19 55 من أقل الى 50 من 
 0.0 %50 من أقل F راسب

 W - 0.00 رسوب  بدون منسحب
 WF - 0.00 برسوب منسحب

  

 في حساب تقدير الطالب بنظام النقاط كما يلي:  1تستخدم النسب الموضحة في البند 

هو متوسط ما يحصل    SGPA (Semester Grade Point Average)متوسط نقاط التقدير الفصلي   .أ
 عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد ويحسب في نهاية الفصل من المعادلة التالية:  

 
 المعتمدة(  ساعاته عدد × الطالب درسه فصلي  مقرر كل )نقاط مجموع                                        

ــ  = الفصلي التقدير نقاط متوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الواحد  الفصل في الطالب درسها التي المعتمدة الساعات مجموع                                           
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 ويقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري.  
 
هو متوسط ما    CGPA (Cumulative Grade Point Average)متوسط نقاط التقدير التراكمي   . ب

يحصل عليه الطالب من نقاط في كل ما درس من مقررات في كل الفصول الدراسية؛ وإذا تم حساب  
المعدل التراكمي للطالب عند تخرجه فيسمى التقدير العام للتخرج ويحسب في نهاية العام من المعادلة 

 التالية: 

  الفصلي التقدير نقاط متوسط مجموع                                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     التراكمي= التقدير نقاط متوسط •

  الفصول عدد                                                                                              
 ويقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري. 

   
  مئوية   نسبة  تراكمي،  مجموع  صورة:  في  عنه  معبرا  عليها  حصل  التي  درجاته  الطالب   تخرج  شهادة  في  يبين .1

  العام. التخرج تقدير جانب  إلى حرفي، رمز ،CGPA التراكمي التقدير متوسط )%(،
  أال   بشرط   التخرج،  عند   سنويا  فأكثر   3  عام  تراكمي  معدل  على  يحصل  الذي  للطالب   الشرف  مرتبة  تمنح .2

 ذلك  من   ويستثنى   منها(  المحول   الكلية  في  )أو  الكلية  في  تسجيله   خالل  دراسي  مقرر   أي  في  رسب   قد   كوني
  لوائح   تحددها   التي   التميز  مواد   من  مادة  واجتياز   دراسة  عليه  يتحتم   كما  معتمدة، ساعات   لها  ليس   التي  المواد 

   المختلفة. األقسام

د  .3 إعادة  الطالب في مقرر إجباري فعليه  إذا رسب في مقرر اختياري  إذا رسب  أما  فيه.  راسته واالمتحان 
فيجوز له إعادة دراسة نفس المقرر أو دراسة مقرر اختياري بديل، بعد موافقة المشرف األكاديمي وعميد 
الكلية، والمقررات العامة للجامعة يطلب فيها النجاح فقط وتدرس بدون احتساب وحدات وال تضاف إلى  

CGPA  أما المقررات العامة للكلية اإلجبارية واالختيارية فيتم احتساب وحدات لها وتضاف إلىCGPA  . 

إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما يكتفى باحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في معدله التراكمي ولكن   .4
 له درجته الحقيقية.  تسجل عدد المرات التي أدى فيها االمتحان في هذا المقرر في سجله األكاديمي وتحسب 

 .يجوز للطالب دراسة مقرر دراسي اختياري أو أكثر لتحسين معدله التراكمي لكي يتخرج .5

( ينذر اإلنذار األول وإذا تكرر 2إذا حصل الطالب في أي فصل دراسي على تقدير تراكمي متدن )أقل من   .6
هذا المعدل المتدني ينذر اإلنذار الثاني وترسل اإلنذارات على محل إقامته المدون في الملف، ويعتبر الطالب  

الكلية منح الطالب فرصة  ، ويجوز لمجلسالئحة الكليةمن    8من المادة    3  البند مراقب أكاديميا، ويطبق عليه  
 .لتراكمي بعد أخذ رأي لجنة شئون التعليم والطالب ثالثة وأخيرة لرفع معدله ا

 
 أدوار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى التقويم -6

هيئة معاونة علي مستوى عال من العلم والكفاءة وذلك و يحرص البرنامج على تعيين أعضاء هيئة تدريس 
معاونيهم فى التقويم  ولضمان قيام الهيئة بكل واجباتها على أكمل وجه، ويمكن حصر أدوار هيئة التدريس  

 فيما يلي: 
 تدريس المقررات  .1

 وضع المحتوى العلمي للمقررات   .2

 توجيه الهيئة المعاونة فى التدريس  .3

 ا وضع االمتحانات وتقويمه  .4

 االرشاد األكاديمي وتتبع حالة الطالب من حيث تقدمه العلمي وحل ما يواجهه من مشكالت  .5
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 تطوير البرنامج   .6
 

 : مصفوفة أدوات التقويم متضمنة المهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج-7

 

 
 

 

 لجان الممتحنين من داخل وخارج البرنامج-8

 

الدقة والشفافية لعملية التقويم، ومن أجل ذلك يتم تشكيل لجان يحرص البرنامج على ضمان أقصى درجات  
ومن خارجه باتباع اللوائح والقواعد التي حددتها جامعة  بدر في    (1مرفق)  الممتحنين من داخل القسم العلمي

 . وتنص القواعد على ما يلي:  2019/ 5/ 4مجلس شئون التعليم والطالب  بتاريخ 
ن امتحان المقررات ولجان تصحيح أوراق اإلجابة بعد أخذ  يشكل مجلس الكلية لجا  :3مادة  

 رأي مجالس األقسام المتخصصة. 
يجوز أن يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص  أحد أساتذة المادة   :4مادة  

 ليتولى وضع موضوعات االمتحانات التحريرية باالشتراك مع القائم بتدريسها. 
كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس الكلية بناء على    وتشكل لجنة االمتحان في

طلب مجلس القسم المختص، ويتم اختيارهما بقدر االمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.  
اللجنة وذلك طبقا لنص مادة ) اختيار أعضاء  الالئحة  71وللعميد فى حالة االستعجال  ( من 
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( من ذات الالئحة 82راعي فى جيمع األحوال نص مادة ) التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وي
 بالنسبة المتحانات الفرق النهائية. 

ال يجوز ألحد أعضاء هيئة التدريس ممن تربطه بأحد الطالب المتقدمين لالمتحان    :5مادة  
صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أن يشترك فى وضع أسئلة هذا االمتحان أو القيام  

 من أعمال االمتحان. بأي عمل 
وباالضافة لذلك تسمح الئحة الكلية والجامعة باالستعانة بممتحنين من الخارج وقد وضع البرنامج أهدافا لنظام 

 الممتحن الخارجي ومعايير اختياره. 
 الهدف من نظام الممتحن الخارجي: 

تقييم   • عملية  إجراء  خاللها  من  يتم  دقيقة  معايير  توفير  في    ومتساوية  عادلةضمان  الطلبة  ألداء 
 االمتحانات. 

 .تحسين وتطوير معايير أداء الطلبةضمان استمرارية  •
االرتكاز إلى نقاط مرجعية خارجية محايدة تعمل بمعزل عن منسوبي البرنامج مما يعطي درجة أعلى  •

 من المصداقية والثقة بمعايير التقييم والتي تعتبر جزء هاما من البرنامج.  
 

نموذج ملف الطالب لمتابعة أدائه بحيث يتضمن نتائج االختبارات التحريرية والشفوية والعملية  -9
ومشروع التخرج وغير ذلك من األنشطة األخرى وتقرير تحليل بيانات ملف الطالب بصفة دورية وأمثلة 

 ( )ملف كامل لطالب متميز وملف كامل لطالب متعثر( 2مرفق ) على االستفادة من نتائج التحليل

 

  - مرحلة الجامعية األولي يعد برنامج اللغة اإليطالية من البرامج المتميزة في متابعة الطالب المسجلين به في ال 
حيث تتم متابعة أداء الطالب من خالل ملف متابعة أداء الطالب وهو ملف يحتوى على    كلية اللغات والترجمة

استمارة تسجيل المقررات الخاصة بالطالب وخطته الدراسية واجتماعات االرشاد معه وبيان بدرجاته فى كل  
تحليل بيانات الطالب بشكل مستمر مع نهاية و بداية كل فصل دراسي  يتم    المقررات الدراسية التى قام بتسجيلها.

من خالل ملف االرشاد األكاديمي الذي يحتوي على أداء الطالب من خالل بيان بدرجات الطالب لكل فصل  
إعالم   ويتم  االنتباه  تستدعي  التي  الحاالت  في  المقررات  أساتذة  يقدمها  التي  المالحظات  ومن خالل  دراسي 

بنتائج التقويم ومناقشته من خالل المرشد األكاديمى بصفة دورية بعد إجراءات االختبارات المصغرة  الطالب  
واختبارات المنتصف واالختبارات النهائية، كما يتم متابعة حضور الطالب للمحاضرات وتنبيهه فى حالة زيادة 

ب نموذج استمارة تحليل ملف الطالب معدل تغيبه عن الحضور.و قد استحدث وكيل الكلية لشئون التعليم و الطال
خريف   من  اعتباًرا  النتائج  من  رقم    2020واالستفادة  جلسة  الكلية  بمجلس  النموذج  اعتمد  بتاريخ   30و 

14 /12/2020 . 

 معدالت التحويل من البرنامج مع اإلشارة إلى الدالالت المنطوية على ذلك- 10
درجة الليسانس من برامج أخرى   -أشارت نتائج دراسة نسب التحويل إلى برنامج اللغة اإليطالية 

تحويل من برامج أخرى داخل الكلية إلى الداخل الكلية أو  من برامج مناظرة خارج الجامعة،إلى أن نسبة 
أخرى عن عام   و اليوجد أي تحويل من البرنامج إلى برامج ،% 4.6هى   2021/ 2020البرنامج عن عام 

إلى برامج مناظرة  ، على الجانب اآلخر سجلت االحصائيات معدالت تحويل من البرنامج 2021/ 2020
 .  2021/ 2020عن عام  % 0.9بجامعات أخرى بنسبة  
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 البرنامج من والى يظهر إتجاهات التحويل  شكل
 دالالت معـدل التحويـل إلى البرنامـج 

وذلك الرتباط الطالب   21-20و صفر في العام     20-19نسبة التحويل خارج البرنامج منخفضة  في العام    - •
توفرها   التى  واألدوات  والتجهيزات  والتعلم  التدريس  كفاءة عمليات  لهم من  يقدم  الذى  بالبرنامج والدعم 

التدريس لدعم الطالب على المستوى  الكلية؛ باإلضافة إلى دور اإلرشاد االكاديمي الذي يقوم به أعضاء هيئة  
لتحسين  االكاديمي من خالل   والنصائح  باالقتراحات  وتزويدهم  وإرشادهم ومالحظتهم  أكاديمياً  متابعتهم 

تحصيلهم العلمى ومساعدتهم فى التغلب على مشاكلهم األكاديمية واإلدارية و مساعدتهم فى اكتشاف قدراتهم 
يحرص البرنامج على توفير العدد نياتهم مما يحقق مصلحة المجتمع،اذ  وميولهم وتحديد أهدافهم وتنمية إمكا 

الهيئة   أعضاء  فيها  ويعاون  األكاديمي  والدعم  اإلرشاد  بأعباء  للقيام  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المناسب 
ذلك التدريس،وتعكس  هيئة  إشراف أعضاء  والدعم   المعاونة تحت  اإلرشاد  تتبع  كشوف  الى  تهدف  التي 

 .على مدار األربع سنوات الطالب 

وجدير بالذكرأن عدم تحويل الطالب لبرامج أخرى داخل الكلية او خارج الجامعة ترجع إلى الندوات العلمية  •
والثقافية التي يعقدها البرنامج والتي يحضرها طالب البرنامج من مختلف الفرق الدراسية؛ باإلضافة إلى  

اليين مثل زيارة مدير المعهد الثقافي اإليطالي دافيدي سكالماني  تنوع األنشطة الثقافية وزيارات أساتذة ايط
وعمل معرض صور لمشاهد من أفالم المخرج العالمى فيللينى وعرض فيلم له بالتعاون مع المعهد  للقسم و 

بالقاهرة   اإليطالى  بدوره  الثقافى  يساعد  الذى  األمر  المعهد  مدير  عليه  بالتعليق  الثقافة وقام  نشر  على 
 . ة اإليطالية وتنمية مهارات طالب البرنامجوالحضار
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درجة -معدالت التحويل إلى برنامج اللغة اإليطالية
2021-2020في العام الجامعيالليسانس 

عدد الملتحقين ببرنامج اللغة اإليطالية 

عدد المحولين إلى برنامج اللغة اإليطالية من
داخل الجامعة وخارجها

ة عدد المحلوين من البرنامج الى برامج مناظر
في الجامعات األخرى 
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 درجة الليسانس  -معدالت التوظيف من خريجى برنامج اللغة االيطالية - 11

 
الحاجة إلى صياغة  بالكلية  االعتماد  و  لمست وحدة الجودة    مع تخريج الدفعة األولى من برامج الكلية،

بتاريخ   32في مجلس الكلية بجلسة    تم اعتماد تشكيلها    الخريجين  وحدة  ثم أنشئت    آلية للتعامل مع الخريجين ،
 . لشئون البيئة و خدمة المجتمع الكليةوكيل ل  وتكون تابعة.2021/ 02/ 8

التواصل    وتتواصل موقع  طريق  وعن  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  الخريجين  مع  البرنامج  إدارة 
 خالل اللينك التالي:  منمن خالل صفحة خريجى البرنامج  Facebookاإلجتماعي 

-Buc-Graduates-Department-https://www.facebook.com/Italian

104943424712120/ 
 من خالل الرابط   What’s Appومن خالل جروب  

https://chat.whatsapp.com/BumrKt4yP2J8BxZRZffwd6 
 

وعلمت أن هناك من  قامت إدارة البرنامج بالتواصل مع الخريجين من طالبها عبر البريد االلكتروني  
وبالتالى فإن معدل    مثل مكتب د.كارولينا بينهام للترجمة،  مكاتب الترجمةالطالب من التحق ببعض الشركات و

  %.50البرنامج حوالى التوظيف لخريجى 
والدفعة   2019/ 2018بالتواصل مع خريجي الدفعة األولى  قامت  ادارة البرنامج    الجدير بالذكر أنو
ادارة    خريجيين    5  تقدمبالبرنامج و  معيد لوظيفة  لمقابالت توظيف  للتقدم    2019/2020الثانية   وقد وافقت 

امكانيات ومهارات وذلك يدل على مصداقية البرنامج وثقته في    تعين معيدة من الدفعة االولى.  علىجامعة بدر  
   ر.هؤالء الخريجين في تدريس اللغة اإليطالية وذلك من خالل تطبيق معايير االختيار القياسية لجامعة بد 

 

 ذوي العالقة بالبرنامج استطـالع آراء المستفيديـن -12
 

طرح  خالل  من  وذلك  والدولى  المحلى  العمل  سوق  اتجاهات  دراسة  على  البرنامج  إدارة  تحرص 
استبانات للتعرف على آراء المستفيدين، وتقوم إدارة البرنامج بتحليل االستبانات واتخاذ االجراءات الالزمة  

عقدت كلية اللغات و الترجمة  ملتقى التوظيف علي مدار في إطار ذلك  نحو إعداد الخريج لسوق العمل؛ و
اركت إدارة البرنامج ولجانه وخريجيه  رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وقد ش  21- 20و    20- 19عامين  

وطالبه في تنظيم هذا الملتقى حتى يتمكن طالب الفرقة الرابعة والخريجيين من التعرف على متطلبات سوق  
العمل، وقد طرحت وكالة الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدة الخريجين كجهات منظمة 

الملتقى   لتقييم  استبانة  كما اصدرت 2021لعام  التوظيفي  للملتقى  المستفيدين  و  العمل  اصحاب  السادة  على 
 . تقريًرا مجمعًا شاماًل حول فعاليات الملتقى

 
 بتحليل االستبيانات التي تم توزيعها على المستفدين ذو ي العالقة بالبرنامج تبين االتى 

 وجود عدة نقاط قوة منها: 

 حسن التنظيم   -1

 وجديدة لم يتم معرفتها من قبلالحصول على معلومات قيمة  -2

https://www.facebook.com/Italian-Department-Graduates-Buc-104943424712120/
https://www.facebook.com/Italian-Department-Graduates-Buc-104943424712120/
https://chat.whatsapp.com/BumrKt4yP2J8BxZRZffwd6
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 فى الملتقى المساعدة في الحصول على عمل عن طريق جمع الشركات  -3

 التعرف على الكثير من الشركات في العديد من المجاالت المختلفة -4

 عن طريق ورش العمل التى عقدت على هامش الملتقى.  تطوير الطالب من أجل الحصول على عمل -5

 ه. وكيفية تطوير ذاتالعمل توعية الطالب بسوق  -6

 المعرفة العامة بطبيعة كل شركة -7

 وطرق التقدم لها    التعرف على فرص العمل المختلفة -8

 النقاط التى تحتاج إلى تحسين: 

 غير مناسب  توقيت الملتقى -1

 بعض الشركات لديهم تدريب فقط وليس لديهم فرص توظيف  -2

 كالتالي:وقد تقرر االستفادة من نتائج هذا االستبيان 

 اقترح الطالب زيادة عدد ايام الملتقى التوظيفي  -1

 عقد المزيد من ورش العمل  -2

 
 تسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامجالمعدالت  .12

 
لاللتحاق بالدراسات العليا لنيل   الباب أمام الخريجين وفتحبإعداد الئحة الدراسات العليا اللغة اإليطالية  قسم قام

 للتسجيل بالدراسات العليا.من الطالب  لم يتقدم أحد ، لكن الماجستير ةدرج

   
 معدالت الحاصلين  على شهادات الممارسة المهنية من خريجي البرنامج إن وجدت .  13

لشهادة ممارسة مهنية، ومن الممكن  ترجمة( ال يحتاج  –لغة  –تخصص اللغة اإليطالية )أداب 
لخريجين البرنامج وفقا لمستواهم عند التخرج ومقرراته والتدريبات واألنشطة الطالبية التي يوفرها لهم ان  

 ينخرطوا في سوق العمل بسالسة فور تخرجهم. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 1مرفق  

 

 تشكيل لجان الممتحنين 

 

 



1 

 

 2021/ 2020امتحان الفصل الدراسى األول خريف 

 قسم اللغة االيطالية 
 لجان المصححين 

 المستوى األول 
 المصحح الثانى  المصحح األول  اسم المادة  م
 كرستين سمير د/  ماركو كاكاتشى  قراءة وكتابة  1
 لمياء الشريفد/  كرستين سمير د/  تواصل لغوى  2
 كرستين سمير د/  شعراوى رحمة د/  تعبيرات دارجة  3
 شادى محمد د/  م. اسالم فاروق  A1لغة ثانية  4
 شادى محمد د/  م. محمد خالد A2لغة ثانية  5
 

 الثانى المستوى 
 المصحح الثانى  المصحح األول  اسم المادة  م
 كرستين سمير د/  د. رحمة شعراوى  لغويات التفاوض  1
 لمياء الشريفد/  شادى محمد د/  2قواعد إيطالية  2
 كرستين سمير د/  د. شادى محمد  كتابة تعبيرية  3
 رحمة شعراوى د/  كرستين سمير د.  استماع ومحادثة  4
 لمياء الشريفد/  رحمة شعراوى د/  وثقافة تاريخ   5
 حسين محمود د/  شيماء اسماعيل د/  عربى  -ترجمة إيطالى  6
 شادى محمد د/  م.م. مارينا أشرف B1لغة ثانية  7
 شادى محمد د/  م. محمد خالد B2لغة ثانية  8
 

 

 الثالث المستوى 
 المصحح الثانى  المصحح األول  اسم المادة  م
 شادى محمد د/  رحمة شعراوى د.  علم الصوتيات 1
األدب فى العصور   2

 الوسطى 
 لمياء الشريفد/  كرستين سمير د/ 

 لمياء الشريفد/  كرستين سمير د.  نقد أدبى  3
 لمياء الشريفد/  شيماء اسماعيل د/  رواية نصوص،  4
 لمياء الشريفد/  كرستين سمير د. مناهج بحث  5



2 

 

 حسين محمود د/  شيماء اسماعيل د/  عربى  -ترجمة ايطالى  6
 حسين محمود د/  شيماء اسماعيل د/  ايطالى  -ترجمة عربى   7
 شادى محمد د/  م.م. مارينا أشرف C1لغة ثانية  8
 شادى محمد د/  اسالم فاروقم.  C2لغة ثانية  
 

 

 الرابع المستوى 
 المصحح الثانى  المصحح األول  اسم المادة  م
 شيماء اسماعيل د/  لمياء الشريفد/  نصوص مسرح  1
  -ترجمة قانونية ايطالى  2

 عربى 
 حسين محمود د/  شيماء اسماعيل د/ 

  -ترجمة شفهية ايطالى  3
 عربى 

 د/ لمياء الشريف اسماعيل شيماء د/ 

 لمياء الشريفد/  د/ نيرمين حمدى  علم االعراب 4
د. شادى   –د. كرستين  1مشروع تخرج   5

 د. رحمة  –د. شيماء  –
 د. لمياء الشريف

 د. حسين محمود  د. شادى محمد  لغويات تطبيقية  6
 

 رئيس القسم        

 

 د. لمياء الشريف أ.        



 

 
 رئيس القسم 

 عميد الكلية وكيل الكلية  
 أ.د.حسين محمود  أ.د. فاطمة طاهر الشريف أ.د. لمياء 

 

 2021ة للفصل الدراسى الثانى ربيع قسم اللغة االيطالي  مقرراتجان مصححى  ل

 الفرقة األولى

المستوى   كود المادة اسم المادة  م
 الدراسى 

 مصحح ثانى  مصحح أول 

ماركو   األول  Ita 1204 تواصل شخصى  1
 كاكاتشى 

د. كرستين  
 سمير 

ماركو   األول  Ita 1205 كتابة وصفية  2
  –كاكاتشى 

 رحمة شعراوى 

 كرستين سمير 

ماركو   األول  Ita 1206 استماع وفهم  3
  –كاكاتشى 

 رحمة شعراوى 

 كرستين سمير 

د. نيرمين   األول  Ita 1207 1قواعد ايطالية  4
 حمدى 

 د. شادى محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 رئيس القسم 

 عميد الكلية وكيل الكلية  
 أ.د.حسين محمود  أ.د. فاطمة طاهر الشريف أ.د. لمياء 

 الفرقة الثانية 

د. رحمة   الثانى Ita 2214 تواصل مهنى  5
 شعراوى 

د.كرستين  
 سمير 

د. لمياء  د. شادى محمد  الثانى Ita 2215 3قواعد ايطالية  6
 الشريف

د. رحمة   الثانى Ita 2216 نصوص وعلوم النص  7
 شعراوى 

 د. شادى محمد 

د. كرستين   د. شادى محمد  الثانى Ita 2217 كتابة ابداعية  8
 سمير 

د. لمياء  د. شيماء فتحى  الثانى Ita 2218 ترجمة تلخيصية  9
 الشريف

د. كرستين   الثانى Ita 2219 مقدمة لألدب االيطالى  10
 سمير 

د. لمياء 
 الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 رئيس القسم 

 عميد الكلية وكيل الكلية  
 أ.د.حسين محمود  أ.د. فاطمة طاهر الشريف أ.د. لمياء 

 الفرقة الثالثة 

د. رحمة   الثالث  Ita 3226 علم الصرف  11
 شعراوى 

 د. شادى محمد 

د. كرستين   الثالث  Ita 3227 أدب عصر النهضة 12
 سمير 

د. لمياء 
 الشريف

د. كرستين   الثالث  Ita 3228E أدب مقارن 13
 سمير 

د. لمياء 
 الشريف

د. لمياء  د. شيماء فتحى  الثالث  Ita 3229 نصوص، شعر  14
 الشريف

  –ترجمة أدبية إيطالى  15
 عربى 

Ita 3230  د. د. شيماء   الثالث
 فتحى 

د. لمياء 
 الشريف

د. رحمة   الثالث  Ita 3231 علم المعانى والداللة  16
 شعراوى 

 د. شادى محمد 

د. كرستين   الثالث  Ita 3232 أدب حديث  17
 سمير 

د. لمياء 
 الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 رئيس القسم 

 عميد الكلية وكيل الكلية  
 أ.د.حسين محمود  أ.د. فاطمة طاهر الشريف أ.د. لمياء 

 الفرقة الرابعة

  –د. كرستين  الرابع Ita 4241 2بحث تخرج  18
د.  –د. شادى 

د.   –شيماء 
 رحمة 

د. لمياء 
 الشريف

د. لمياء  الرابع Ita 4237 أدب معاصر 19
 الشريف

د. كرستين  
 سمير 

  –ترجمة قانونية عربى  20
 ايطالى

Ita 4238 د. لمياء  د. شيماء فتحى  الرابع
 الشريف

  –ترجمة شفهية عربى  21
 إيطالى

Ita 4239 د. لمياء  د. شيماء فتحى  الرابع
 الشريف

د. لمياء  د. شادى محمد  الرابع Ita 4246 E فلسفة اللغة  22
 الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 رئيس القسم 

 عميد الكلية وكيل الكلية  
 أ.د.حسين محمود  أ.د. فاطمة طاهر الشريف أ.د. لمياء 

 لجان مصححى اللغة الثانية 

المستوى   كود المادة اسم المادة  م
 الدراسى 

 مصحح ثانى  مصحح أول 

1 Second language A1 COM 1107  د. كرستين   د. شادى محمد  األول
 سمير 

2 Second language A2 COM 1208  كرستين  د. د. شادى محمد  األول
 سمير 

3 Second language B1 COM 2109  كرستين  د. د. شادى محمد  األول
 سمير 

4 Second language B2 COM 2210  د.كرستين   د. شادى محمد  األول
 سمير 

5 Second language c1 COM 3111 د.كرستين   د. شادى محمد  الثانى
 سمير  

6 Second language C2 COM 3212 د.كرستين   د. شادى محمد  الثانى
 سمير 

 



 

 

 

 

 

 

 2مرفق  

 

 ملف كامل لطالب متميز وملف كامل لطالب متعثر 

 








































































