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أكثر  اآلثار الیونانیة الرومانیة ؛ لیصبح برنامجھو التغییر المخطط والتطویر إن التعزیز

  .وذلك بقیاس قدرتھ على االستمرار ،فاعلیة

ً  نشاط بأنھ التطویر عرفیُ   ھمشكالت حل على البرنامج قدرة تحسین یستھدف محدد زمنیا

ه من أعضاء أفراد فعالیة زیادة على والتركیز شامل، تطویر إحداث خالل من اذاتیً  وتجدید نفسھ

ومن ثم فإن تطویر برنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة  .ھیئة التدریس إلى الطالب والخریجین

یقابلھا قد الت التي مشكوضع تصور لحل المع  وضع خطة تطویر بفترة زمنیة محددةیتطلب 

تعزیز وضع رؤیة وخطة تنفیذیة مستقبلیة لتصور للتوجھ نحو المستقبل ب وكذلك وضع، البرنامج

  .وتطویر نقاط ضعفھ البرنامجنقاط القوة ب

 واألخذ التحول الدول والمنظمات على یتعین وأصبح المعرفة، عصر في العالمیعیش 

 تحوالت العالم یشھد الثالثة األلفیة وبدایة العشرین القرن نھایة فمنذ عصر،ال  ھذا بمتطلبات

 والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة محاور كافة على التأثیر عمیقة أبعاد ذات جذریة

مات وتطبیقاتھا في كافة في تقنیات المعلو التطور تنامي الفترة ھذه یمیز ما أھم ومن وغیرھا،

 في إلیھا واإلضافة تطویرھا أھم محركاتو المعرفة موطن ىھ الجامعاتألن و، المجاالت

فكما ذكر بول كینیدي في مؤلفھ ، والتقنیة العلوم في وخاصة التخصص مجاالت مختلف

 ". لمقابلة تحدیات ھذا القرنأن التعلیم ھو الوسیلة الوحیدة : ")الواحد والعشریناالستعداد للقرن (

 یتعین بل والتحدیث، التطویر نحو تسعى ال جامدة تنظیمات إلى تتحول أن للجامعات یمكن وال

 التحسین وتحقیق أدائھا بمستویات لالرتقاء التطویریة المبادرات تبني نحو دائًما تسعى أن

  .والخارجیة الداخلیة كفاءتھا مستویات من وتزید أدوارھا تتجدد حتى المستمر

 على دائًما تحافظ حتى المستمر والتحسین التطویر أھمیةالقاھرة  جامعة أدركت قدو

، ومن لمطالبة بوضع خطة إستراتیجیة لھا، وھو ما اتبعتھ كلیة اآلثار، وھو ما كان سببًا لمكانتھا

 والتحسین والعمل على تحدیثھثم برنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة لرفع كفاءة البرنامج 

 وجب ؛ لذاالمجتمعخدمة  في إسھاماتھ فعالیة من ویزید أدواره في یتجدد حتىلھ  المستمر

؛ لذا كان لزاًما وضع ھ حتى مخرجات البرنامجفاھدلمخرجاتھ من رسالتھ وأوضع خطة تطویریة 

الدراسة   ىفي مراحلھ األساسیة وھالبرنامج وتطویر  لتعزیز ورعایة التنفیذ تطویرللخطة 

، التھیئة التطویرالتعزیز ووضع خطة ثم ، البیانات وتحلیلھا ووضع األھداف أي جمعالتشخیصیة 

الكتشاف ؛ وذلك المتابعة التصحیحیةالمرحلة الرابعة وھى ، وأخیًرا لقبول التطویر ورعایتھ

 اجمیعً من ثم فإن ھذه الخطوات و.وإحداث التغییر المطلوببل یرات غالتطویر ومواجھة التفرص 

  :المقدمة -١
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المحددة لعملیة التطویر ھداف تترابط فیما بینھا وتتكامل بحیث تؤدي في النھایة إلى تحقیق األ

، ومواجھة التغیرات الطارئة، وإدخال التغیرات ومن ثم االستمراریة البقاء والنمو ىوھ

  .متطلبات سوق العمل في مجال السیاحة واآلثاربمایتواكبمعالمأمولة

 خالل من ، والتعریف بأھم األنشطة للبرنامجوالتعزیز التطویر مقترحات الخطة تتناول

 المسئول جانب إلى التنفیذ في المستغرق والوقت التنفیذ وآلیات ةالرئیس المجاالت من مجموعة

 من اإیمانً  وذلك ؛للتنفیذ الالزمة نیةاوالمیز ،ھوتقییموقیاس األداء  المتابعة تاالتنفیذ، ومؤشر عن

القوة  نقاط تعزیز نحو والمستمر الدائم والسعي األفضل تحقیق على بالقدرة القسم أعضاء

 سوق في والمنافسة أفضل مستوى إلى البرنامج بخریج لوصولل وذلك الضعف نقاط وتحسین

  .البرنامج وأھداف ورسالة رؤیة ضوء في العمل
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ً القدرة على المنافسة بین البرامج ال ً ودولیا ً وإقلیمیا ى مواجھة ، المقدرة علمماثلة محلیا

، السبق والتمیز في تكوین وتأصیل المعرفة وتطبیقھا ونشرھا من أجل سوق العمل بكل متطلباتھ

  . والكلیة ومن ثم للجامعة والمجتمع ككل للخریجرفع كفاءة العملیة التعلیمیة 

  

  

  
یلتزم برنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة بكلیة اآلثار جامعة القاھرة بتقدیم كافة الخدمات 

والبحثیة والمجتمعیة إلعداد خریجین وباحثین متخصصین على المستوى المحلي التعلیمیة 

، التي اآلثار الیونانیة الرومانیة واإلقلیمي والعالمي، مواكبین للتطورات العلمیة والتقنیة في مجال

تخدم احتیاجات سوق العمل وتؤكد على الھویة الثقافیة وتعزز روح االنتماء والمواطنة وتحقق 

  .االقتصادیة وتخدم المجتمع من خالل تعزیز الفكر الناقد اإلبتكاري للخریجین التنمیة

  
  :منھج إعداد خطة التعزیز والتطویر - ٤

  :مراحل إعداد الخطة ٤/١
اآلثار للبرنامج إلى تطویر الفرد المتمثل في طالب برنامج والتعزیز خطة التطویرتطلب ت

عضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، تمثل في متطویره الكذلك القائم على ، والیونانیة الرومانیة

، وھو ما یتطلب العنصر الثالث في داخل البرنامج تطویر نظام العملومنھج لطریقة وضع ثم 

برز األھداف المعلنة تمن خاللھا التي األدوات ووسائل العمل للتطویرأال وھو منھج التطویر 

، ویصاحب منھا واآلجل، الممكن منھا وغیر الممكن فرصة التطویر المتاحة العاجلوللبرنامج

  .بفترة زمنیة محددةذلك خطة تنفیذیة 

 :الرؤیة -٢

 :الرسالة - ٣
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اكتشاف فرصة التطویر ووضع خطة في ضوء األھداف  -١

 .واإلمكانیات المتاحة

ً لتوقیت الخطةأسالی -٢  . ب المراجعة وفقا

 

  :مبادئ خمسةعلى أساس یعتمد كل ھذا 

  

  
  

تمر عملیة وضع خطة 

  :التطویر بمرحلتین
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ً لرؤیتھ ورسالتھ وأھدافھوومن خالل ھذا المنطلق    مجلس قسم اآلثار  وافقاستكماال

 خطةاللى ع) ٢/٣/٢٠٢٠(الموافق  ثنینإلالمنعقدة یوم ا )٧(رقم في جلستھ الیونانیة الرومانیة 

من  تخریجدفعة، حتى یتسنى لھ لتعزیز نقاط القوة بھ، وتطویر نقاط الضعفالموضوعة 

رفع كفاءة  عملون علىییواكبون سوق العمل، في مجال اآلثار الیونانیة الرومانیة الخریجین 

  .یساعدون في نشر الوعي اآلثري بالبالدومجال السیاحة واآلثار في مصر، 

  
  
  :مصادر جمع البیانات  ٤/٢

  
  

  ) .١/١مرفق (تصمیم البرنامج  ٤/٢/١

  ) .١/٢مرفق (توصیف البرنامج  ٤/٢/٢

  ) .١/٣مرفق (تقریر البرنامج  ٤/٢/٣

  ) .١/٤مرفق ( .استبیانات ٤/٢/٤

  ) .١/٥مرفق : (تقریر المراجع الداخلي للبرنامج ٤/٢/٥

  ) .١/٦مرفق : (تقریر المراجع الخارجي للبرنامج ٤/٢/٦

  ) .١/٧مرفق : (مراجع الخطة الخارجي ٤/٢/٧
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  :األطراف المشاركة في وضع الخطة  ٤/٣

  
  

  

  

 .الحالیةالحالیة للبرنامج في ضوء المتغیرات  األھدافو الرسالةومراجعة الرؤیة  ٥/١

 .جات البرنامج بما یلبي سوق العملتطویر وتحسین مخر ٥/٢

 .البرنامجمع رسالة ورؤیة وأھداف  اشیًاتمالتعلیم والتعلم  یةچمراجعة استراتیـ ٥/٣

  .دیمیة تحقق رسالة ورؤیة البرنامجمعاییر أكا تبني ٥/٤

ا لمعاییر تھیئة البرنامج للوفاء بمتطلبات  ٥/٥ ً  .الجودةضمان القومیة لھیئة الالجودة وفق

 .البرنامجاالھتمام بنظام تقییم وتقویم األداء داخل  ٥/٦

 .بالبرنامج ء ھیئة التدریس والعاملینامھارات أعضبرتقاء االتعزیز وال ٥/٧

 .مي بالبرنامج والتقید بأخالقیاتھتشجیع البحث العل ٥/٨

 .تحقیق التوسع في األبحاث العلمیة، وتطویر المقررات ٥/٩

توفیر بیئة تربویة تعلیمیة مناسبة شاملة للسیاسات واألنظمة والقوانین واإلرشادات الموثقة  ٥/١٠

 .المصادر التعلیمیة المساعدة لھا التي تحكم العالقات التعلیمیة وتوفیر

وتطویر طرق التقییم للمناھج والمقررات وتوفیر المناخ تطبیق نماذج للتقویم الذاتي، ٥/١١

 .نامج اآلثار الیونانیة الرومانیةأداء برو لرفع كفاءةالمالئم لتحقیق ذلك؛ 

التعلیم والتعلم الذاتي ، وإدخال طرق ة العلمیة والمسئولیة االجتماعیةغرس قیم الحری ٥/١٢

 .یمیة المتطورة والتدریب المیدانيباستخدام الطرق التعل

  :التطویرالتعزیز وغایات وأھداف  - ٥
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تطویر أداء الجھاز اإلداري بتبني سیاسات وأنظمة واضحة ومحددة في كیفیة تحقیق جودة  ٥/١٣

 .ارنتھ بالمعاییر المحددة المسبقةوإدخال كیفیة قیاس األداء ومقاألداء والتحسین المستمر 

خریج ؛ لیكتسب الا للمعاییر األكادیمیة المرجعیةتوصیف البرامج والمقررات طبقً  مراجعة ٥/١٤

 .متطلبات سوق العملتتناسب مع مواصفات 

 .علمي واإلداري خالل فترة الدراسةتحقیق رضا الطالب من خالل التعامل ال ٥/١٥

 .المستفید النھائيتلبیة احتیاجات زیادة روابط الخریجین وتنمیة العالقات المستمرة مع  ٥/١٦

ھیئة التدریس واإلداریین زیادة الوعي بالمشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة بین أعضاء  ٥/١٧

  .والطالب

  .العمل على تشجیع العمل الجماعي سواء بین الطالب أو بین أعضاء ھیئة التدریس ٥/١٨

تدریس البرنامج أو زیادة الوعي بأھمیة العمل داخل فریق بحثي سواء بین أعضاء ھیئة  ٥/١٩

  .بین البرنامج والبرامج المماثلة

 .الحصول على االعتماد من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ٥/١٢

  
  

  

  

، وتنفیذ سینتج عن تنفیذھا تحقیق األھداف العملیة التيھى الخطوات تعد الخطة التنفیذیة   

بحیث یمكن قیاس مدى تنفیذ لضمان النجاح كذلك ، والمراحل السابقةطط التي وضعت في الخ

 :الخطة التنفیذیة ٦
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 ،الخطةعن تنفیذ ، وتحدید الجھة أو األفراد المسئولین للھدف المتعلق بھاالعملیة ومدى تحقیقھا 

  .ن المتوقع لتنفیذ الخطة الموضوعةتحدید الزممع 

مجاالت 

التعزیز 

  والتطویر

مقترحات 

التعزیز 

  والتطویر

  

  التنفیذآلیات 

  

  التوقیت

  

مسئولیة 

  التنفیذ

مؤشرات 

المتابعة 

  والتقییم

  

تم 

  التنفیذ

  

جاري 

  التنفیذ

١-
 

ف البرنامج
رسالة وأھدا

  

تحلیل 

للمنظور 

والرؤیة 

الجدیدة 

لسوق 

  .العمل

  

  

التعریف  -

المستمر 

بالرؤیة 

والرسالة 

  .واألھداف

دراسة -

مجاالت 

العمل 

المرتبطة 

 .بالبرنامج

 حلیل النتائجت-

إعداد تقریر  -

  .واعتماده

عقد لقاءات  -

مع مجموعة 

من طالب 

البرنامج من 

مختلف 

  .المستویات

٦/

٢٠١٩  

٦/

٢٠٢٠  

فریق 

معیار 

الرسالة 

وأھداف 

  البرنامج

عمل 

  .الدراسة

  

  

  

  

  

  

الرسالة  -

والرؤیة 

واألھداف 

  .معلنة

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  
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٢- 
قیادة وتنظیم البرنامج

  

تحدیث  -

وتطبیق 

معاییر 

اختیار 

  .القادة

یم یالتق -

الدوري 

ألداء 

القیادات 

األكادیمیة 

  .بالبرنامج

مراجعة  -

وتحدیث 

الھیكل 

التنظیمي 

  .للبرنامج

  

  

مراجعة  -

وتحدیث 

الئحة 

  .البرنامج

تحدیث  -

الدوري  

لقواعد 

البیانات 

وموقع 

  .البرنامج

ربط موقع  -

البرنامج 

بموقع 

  الجامعة 

 تطبیق-

 المعاییرعند

 اختیارمنسق

  .البرنامج

عمل -

استبیانات 

  .لتقییم األداء

عقد ورش  -

عمل بحضور 

  .نخبة

تقریر النتائج -

  .واعتمادھا

  

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

٢٠٢٠/

٢٠٢١  

٢٠٢١/

٢٠٢٢  

  

٢٠١٩  

مجلس 

إدارة 

  البرنامج

  

  

  

  

فریق 

معیار 

وتنظیم 

  البرنامج

  

  

  

  

قرار 

تحدید 

منسق 

  البرنامج

  

  

  

تقاریر 

تقییم 

  األداء

  

√  

  

  

  

  

  

  

√  

  

  

  

√  

  

  

  

√  

  

  

√  

  
٣- 

ت 
التسھیال

المالیة
  

استمرار -

في تطویر 

  المكتبة

شراء كتب 

  .حدیثة

تحدیث موقع 

  المكتبة

١٢ /

٢٠١٩  

إدارة 

  البرنامج

  أمین الكلیة

قائمة 

بأحدث 

الكتب التي 

  تم شرائھا

  

√  
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٤- 
المعاییر األكادیمیة

  

متابعة 

تطبییق 

المعاییر 

  األكادیمیة

عقد ندوات 

لتوعیة 

أعضاء 

التدریس 

والطالب 

بأھمیة 

المعاییر 

  األكادیمیة

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

فریق 

معیار 

المعاییر 

  .األكادیمیة

لجنة  -

مراجعة 

وتطویر 

  البرنامج

وجود 

معاییر 

  معلنة

  

√  
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٥- 
صمیم البرنامج

ت
  

 تحدیث-

دوري 

توصیف ل

وتقریر 

برنامج ال

ومقررات 

  الدراسیة 

مراجعة  -

الخارجیة 

  للمقررات

  

  

  

  

  

  

تحدیث  -

الالئحة 

  الحالیة

لقاءات عقد 

للتعریف 

بطرق 

التوصیف 

  والتقریر

  

  

إرسال  -

تصمیم 

البرناج 

والمقررات 

لمراجع 

  خارجي

دراسة  -

تقریر 

المراجع 

  .الخارجي

لقاءات مع  -

أعضاء 

  البرنامج

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

  
  
  
  
  

    
  
  

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

فریق 

متابعة 

توصیفات 

  بالبرنامج

  

  

  

رئیس 

مجلس 

القسم 

ورئیس 

لجنة 

  الجودة

  

  

  

  

  

فریق 

معیار 

تنظیم 

البرنامج 

وأعضاء 

  البرنامج

توجد  -

توصیفات 

وتقاریر 

البرنامج 

ومقررات 

  دراسیة 

  

  

وجود 

تقریر 

مراجع 

  خارجي

  

  

  

  

  

  

وجود 

مقترح 

معتمد 

لالئحة 

جدیدة 

  بالبرنامج

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  
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٦- 
التعلیم والتعلم

  

مراجعة 

نظام 

التعلیم 

والتعلم 

ا لنتائج  ً وفق

  إمتحانات

  

  

  

  

تطویر  -

طرق 

  التدریس

  

  

زیادة  -

الوعي 

بالزیارات 

  المیدانیة

نتائج -

 االستبیانات

 الطالب

  .وتحلیلھا

استبیانات  -

مدى رضا 

أعضاء ھیئة 

التدریس 

والھیئة 

  المعاونة

  

عقد ورش  -

عمل لطرق 

التدریس 

  .الحدیثة

  

مخاطبة الكلیة 

بزیادة المواقع 

اآلثریة 

  للزیارة

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠٢٠  

  

  

  

  

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

فریق 

معیار 

التعلیم 

  والتعلم

  

  

  

  

  

  

  

فریق 

معیار 

التعلیم 

والتعلم 

والمعاییر 

  األكادیمیة

  

أعضاء 

التدریس 

والھیئة 

  .المعاونة

اعتماد  -

چاستراتیـ

یة التعلیم 

  والتعلم

وجود -

استبیانات 

إمتحانات 

  .وتحلیلھا

  

  

  

حضور 

ورش 

عمل 

التعلیم عن 

بعد داخل 

  .الكلیة

  

تقاریر 

استبیانات 

مدى رضا 

  الطالب

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

√  
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٧-
ب

الطال
  

تفعیل -

دور 

  .الطالب

  

  

  

رعایة  -

الطالب 

  .المتعثرین

  

  

تشجیع  -

الطالب 

على 

المشاركة 

في 

  .األنشطة

تحدیث  -

نظام 

الشكاوى 

  والتظلم

  

عقد لقاءات  -

  .مع الطالب

تشجیع  -

الطالب 

  .المتمیزین

  

تفعیل دور  -

ملفات 

الطالب 

والمرشد 

  .األكادیمي

نشر لصور  -

المتمیزین في 

  .األنشطة

  

  

  

تفعیل دور 

لجنة 

  .الشكاوى

٢٠١٩  

  

٢٠١٩  

  

  

  

٢٠٢٠  

  

  

  

  

  

٢٠١٩  

  

  

  

  

٢٠١٩  

فریق 

معیار 

الطالب، 

ورئیس 

  .القسم

  

أعضاء 

ھیئة 

التدریس، 

وكیل 

الكلیة 

لشئون 

التعلیم 

  والطالب

  

وكیل 

الكلیة 

لشئون 

التعلیم 

  والطالب

ورئیس 

  القسم

وجود 

محاضر 

لقاءات مع 

رئیس 

  .القسم

جائزة 

منى ./د

جبر 

  .للمتمیزین

عقد  -

لقاءات 

لتفعیل 

الملف 

  .الطالبي

نتائج  -

انخفاض 

عدد 

  .المتعثرین

  

تفعیل دور 

لجنة 

  الشكاوى

√  

  

  

  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

√  

٨-
س

ضاء ھیئة التدری
أع

قیاس   

رضا 

أعضاء 

  ھیئة 

  .التدریس

تقییم  -

عمل -

استبیانات 

ولقاءات 

  .دوریة

  

السیرة  -

٢٠١٩/

٢٠٢٠  

٢٠٢٠/

٢٠٢١  

٢٠٢١/

٢٠٢٢  

فریق 

معیار 

أعضاء 

ھیئة 

  التدریس

  

نتائج 

  .استبیانات

  

  

  

  

√  
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  .أدائھم

  

  

  

  

  

مراجعة  -

آلیات 

  .المحاسبة

تنمیة  -

  .قدراتھم

  

  

إعداد  -

آلیة لتفعیل 

دورھم 

  .المجتمعي

  

  .الذاتیة

تقییم رئیس  -

  .القسم

تقییم  -

الطالب 

  .للمحاضرین

التعریف -

الدوري بنظام 

  .المحاسبة

السماح بأخذ 

  .الدورات

عقد دورات  -

  بالقسم

  

التوعیة  -

المستمرة 

بالدور 

  .المجتمعي

  سنوي

  

  

  

  

  

  

٢٠١٩  

  

  

  سنوي

  

  

  

  

٢٠٢٠  

فریق 

معیار 

أعضاء 

ھیئة 

  التدریس

  

  

رئیس 

  القسم

  

فریق 

معیار 

أعضاء 

ھیئة 

  التدریس

معیار 

أعضاء 

ھیئة 

  التدریس

تقاریر 

تقییم 

  األداء

  

  

  

  

تقاریر 

  التقییم

  

شھادات 

حضور 

  .الندوات

  

  

وضع  -

  آلیة لذلك

  

√  

  

  

  

  

  

√  

  

  

√  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  

٩-
 

ت التعلم
تقویم مخرجا

  

وجود -

سیاسة 

واضحة 

  .للتقییم

قیاس  -

مخرجات 

التعلم 

  .للمقررات

أول محاضرة 

یعرف عضو 

 ھیئة التدریس

  بنظام التقییم

استبیانات  -

  الطالب

  سنوي

  

  

  

  سنوي

فریق 

معیار 

مخرجات 

  التعلم

  

معیار 

مخرجات 

  التعلم

نتائج 

استبیانات 

مدى رضا 

  الطالب

  

نسب 

تطبیقیة 

للمخرجا

  ت

√    

  

  

  

  

  

√  



 

 - ١٨ - جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –والتطویر لبرنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة خطة التعزیز 
 

١٠
 -

 
ت النجاح

مؤشرا
  

نسب  -

التحویل 

من وإلى 

  .البرنامج

معدالت  -

النجاح 

والتخرج 

  .بالبرنامج

معدالت  -

التسجیل 

في 

الدراسات 

  .العلیا

حصر عدد 

  المحولین

  

  

حصر 

معدالت 

التخرج 

  ونسب النجاح

  

حصر عدد 

  الطالب

  سنوي

  

  

  

  

  سنوي

  

  

  

  سنوي

ت النجاح
معیار مؤشرا

  

إحصائیة 

  بالعدد

  

  

إحصائیة 

  بالعدد

  

  

  

إحصائیة 

بعدد 

المسجلین 

من 

خریجي 

  .القسم

√  

  

  

  

  

√  

  

  

  

  

√  

  

  
  :تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة - ٧

 والفرص ،لیةاخالد والضعف القوة مكامن تحدیدهو  يئالبی التحلیل اءإجر إن الغرض من 
 الفرص تغاللاس في وتهاق لدعم لیةاخالد القوة نقاط دامخستا، حتى یمكن رجیةلخاا اتوالتهدید
  .آثارھا وتقلیل الضعف نقاط من لصخوالت تالتهدیدا وتجنب

  
  

  :)سمات التمیز( نقاط القوة ٧/١
  
 وھفوالشرق األوسط وفى نفس الوقتثار في مصر لآلمن أقدم كلیة  اجزء البرنامجیعد  ٧/١/١

  .الجامعات دولیا وإقلیمیا ومحلیا جزٌء من واحدة من أعرق

ا  لبرنامجتم العمل با ٧/١/٢ ً ، )٢٠١٣سبتمبر  ١معتمدة بتاریخ الئحة الداخلیة ال(بالكلیة حدیث

 الئحة البرامج، وكذلك األخرى بالكلیة البرامجساھم في إمكانیة تالفي نقاط ضعف  وھو ما

  .في الجامعات األخرى المنافسة
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، ومن ثم برنامج اآلثار الیونانیة والرومانیة ھو الوحید في تخصصھ داخل جامعة القاھرة ٧/١/٣

ً أوسع وجدیًدا لطلبة الكلیة في ھذه الجامعة العریقة   .یفتح مجاال

ة في المنافسة بكونھا تركز على الحضارة المصری البرامجتختلف الئحة البرنامج عن  ٧/١/٤

المناظرة التي تركز على الجزء  ، وھو ما یختلف عن البرامجالعصرین الیوناني والروماني

متفرًدا في  ، مما جعل خریج البرنامجرالكالسیكي أي الحضارة الیونانیة والرومانیة خارج مص

ً عن   .لحضارتین الیونانیة والرومانیةا إلمامھ بالحضارة المصریة ھذا فضال

تاریخ وھو أستاذ شاھین خالد غریب علي ./ د.أھ منذ بدایة العمل ب رئاسة البرنامجتولى  ٧/١/٥

، والملحق الثقافي السابق لمصر في موریتانیا، العصرین الیوناني والروماني في مصرحضارة و

، مما ثقافیة متعاونة جدیدةومرجعیة برؤیة  لبرنامجأوجد رؤیة حدیثة ومتطورة إلدارة اوھو ما 

ً للبرنامج   .والتحدیث المستمر بمنھجیة ورؤیة حدیثة متفتحة ، وقوة دافعة للتطویرأعطى ثقال

، إال أنھم یضمون ویحملون دد أعضاء ھیئة التدریس داخل البرنامجعلى الرغم من قلة ع ٧/١/٦

  .لعلمیة والتخصصات األساسیة للقسمكل الدرجات ا

دراسة اللغة المصریة في العصرین البطلمي  مثلوفریدة یز البرنامج بمقررات متمیزة تم ٧/١/٧

ً عن مقررات تأثیر العمارة  والروماني إلى جانب دراسة اللغتین الیونانیة والرومانیة، ھذا فضال

إلقاء الضوء على كذلك والفنون المصریة القدیمة على الفنون والعمارة الیونانیة والرومانیة، 

وھو من المقررات  وتاریخ الفن الھللینستي عن اآلثار الغارقةوآخر فنون وعمارة شمال أفریقیا، 

  .الھامة والمتمیزة في برنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة

  .باللغة اإلنجلیزیة مقرراتھالشعبة كجزء من البرنامج لدراسة  وجود٧/١/٨
، ثم تم خریجي قسم اآلثار المصریةفي األساس یًا هم حال أن أعضاء هیئة التدریس٧/١/٩

، هو ما یشیر إلى مقدرتهم الكبیرة على التواصل والمقارنة مع لقسم الجدیدبلهم إلى االتحویل من قِ 
  .والحضارتین الیونانیة والرومانیةالحضارة المصریة القدیمة 

میز أعضاء ھیئة التدریس بالتخصصات المتمیزة الفریدة عن باقي األقسام العلمیة ت٧/١/١٠

والبرامج المماثلة والمنافسة التي تجمع بین الحضارة المصریة والكالسیكیة، یأتي في مقدمتھا 

تخصص اللغة المصریة في العصرین البطلمي والروماني، واآلثار المصریة فى العصرین 

  ).تخصصات أعضاء ھیئة التدریسباسماء ومرفق قائمة . (تاریخ الفنالبطلمى والرومانى و

تعیین مجموعة من الھیئة المعاونة تغطي التخصصات المطلوبة لتعزیز خطة البرنامج  ٧/١/١١

  ).مرفق قائمة باسماء وتخصصات الھیئة المعاونة(

أعضاء ھیئة تدریس البرنامج في برامج بینیة متمیزة تتمیز بھا الكلیة دونما مشاركة٧/١/١٢

والبرامج المماثلة المنافسة متمثلة في دبلوم الحفائر، دبلوم المتاحف، ودبلوم الكلیات األخرى 
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ول دراسیة توضح اسماء أعضاء ھیئة التدریس امرفق جد( ، ودبلوم المواقع اآلثریةتاریخ الفن

  .)لتدریس في ھذه البرامجالمشاركین با

یتمیز البرنامج بمجموعة من أعضاء ھیئة التدریس لھم نشاط اجتماعي ومساھمات ٧/١/١٣

  :فاعلة منھا

خالد غریب بمجموعة من المحاضرات عن تاریخ وحضارة مصر في ./ د.مشاركة أ -

 .بالجیزةالفرعیة العصرین الیوناني والروماني في نقابة المرشدین 

، وكذلك في ن المحاضرات في مكتبة اإلسكندریةخالد غریب بمجموعة م./ د.مشاركة أ -

 .التابع لمكتبة اإلسكندریةوالحضاريمركز توثیق التراث اآلثری

 .)٢٠١٨(عام لذلك لجنة المشكلة الدین ضمن مشاركتھ في اختیار المرش -

 .لنقابة اآلثاریین المزمع قیامھا خالد غریب كعضو شرفي./ د.اختیار أ -

خالد غریب للمشاركة في مراجعة وتحكیم األبحاث العلمیة المقدمة للنشر ./ د.أاختیار  -
 Annales du Service des Antiquités de L'Egypte(بدوریة حولیات وزارة اآلثار 

"ASAE")  ٢٠١٦منذ عام.  
النقوش اآلثریة وكتابة "الندوة العلمیة األولى حسان عامر كرئیس لجنة ./ د.مشاركة أ -

وذلك یوم الثالثاء ، المنعقدة في جامعة المنیا مركز البحوث والدراسات اآلثریة" التاریخ

، ھذا محمد حمزة./ د.ة األولى یشاركھ أ، والذي كان سیادتھ رئیس الجلس١٧/٤/٢٠١٨

آثار ھلیوبولیس "خالد غریب بموضوع بحثي بھذه الندوة عن ./ د.فضال عن مشاركة أ

  " .في األسكندریة

 ."البھنسا"في منطقة كعضو بعثة مع حفائر جامعة برشلونة حسان عامر ./ د.شاركة أم -

منى جبر / د.م.وأ، األستاذ بالبرنامجعبدالرحمن  عبد الرحمن علي./ د.اختیار كل من أ -
 Open Access Journal of"مجلةفي تحكیم كعضو ، األستاذ المساعد بالبرنامج

Archaeology and Anthropology, San Francisco ." 

  .في األرشیف العربي العلمي محمود سیف الدین المدرس بالبرنامج./ مشاركة د -
أعضاء في كعبدالرحمن عبد الرحمن علي ./ د.غریب وكذلك أ دخال./ د.كل من أ إختیار -

المساعدین فى لجنة اآلثار فى دورتھا  ساتذةالسادة المدرسین واألوتحكیم ترقیات لجنة 

 .الحالیة
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الرحمن فى المؤتمر  عبدالرحمن على عبد ./د.أحسان عامر و ./د.أمشاركة كل من  -

فى الفترة من "دندرة"والذى عقد فى" دندرة والدراسات البطلمیة"األول بعنوان  الدولي

 .تحت رعایة وزارة اآلثار ومحافظة قنا ٢٠١٩مارس  ١٧- ١٥

 ).٢٠٢٠ – ٢٠١٩(ین یحیى كعضو في لجنة الوعي اآلثري بالكلیة عام ڤنیـ./ اختیار د -

الدراسات مع مركز  ع جامعات أخرى مثل المشاركةم بروتوكول المشاركةعقد ٧/١/١٤
، من خالل عقد ندوة الیوم الواحد یلیھا عقد المؤتمر ة التابع لجامعة عین شمسالبردیوالنقوش 

  .الدولي للبرنامج

عقد موسم ثقافي سنوي للبرنامج یتناول أحدث وأھم النقاط البحثیة المرتبطة باآلثار  ٧/١/١٥
 ً الیونانیة والرومانیة، یشارك فیھ مجموعة متمیزة من المتخصصین في ھذا المجال، ھذا فضال

  . عن طلبة الدراسات العلیا

  .ى عن التوظیفملتقى سنومشاركة البرنامج كجزء من نشاط الكلیة في إنعقاد ٧/١/١٦

  .قسام األخرى بالكلیة الى قسم اآلثار الیونانیة الرومانیةألتزاید تحویل الطالب من ا ٧/١/١٧

ِبل المجلس األكادیمي ٧/١/١٨   .وجود سیاسة المتابعة الدوریة للبرنامج من ق

تتسق مع الخطة البحثیة للكلیة ومن ثم ) مرفق(یوجد للبرنامج خطة بحثیة معتمدة  ٧/١/١٩
الخطة البحثیة لجامعة القاھرة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، یتم من خاللھا تعزیز 

  . وتطویر العملیة البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وطلبة الدراسات العلیا

  
  :نقاط الضعف ٧/٢
فقد تم تخریج أول دفعة لقسم اآلثار الیونانیة تذبذب عدد الطالب الملحقین بالقسم  ٧/٢/١

طالب وطالبة، إال أنھ یالحظ التناقص والتغیر في ) ١٥٢(بعدد ) ٢٠١٧ – ٢٠١٦(الرومانیة عام 

، لیس ھذا فحسب لكن )٢٠١٩ – ٢٠١٨(عدد طالب القسم من عاٍم إلى آخر حتى العام السابق 

، الخاصة بالبرنامج للغة اإلنجلیزیةالشعبة بابطالب كبیر لإللتحاق الالمالحظ ھو عدم وجود إقبال 

  :منھا وذلك لعدة أسبابھذا العام حیث لم یتقدم للشعبة 

متمثلة في توزیع المواد الدراسیة على الدفعات الثالث منذ أن یتم تخصص  الئحة البرنامج

، وھو ما یسعى البرنامج بقسم اآلثار الیونانیة الرومانیة في المستوى الثاني بالكلیة الطالب

  .لتغییرھا

أنھ قام على أكتاف عدد قلیل من األساتذة واألساتذة ) ٢٠١٣(یالحظ منذ إنشاء القسم عام  ٧/٢/٢

أستاذ ( حسان عامر./ د.وأ) رئیس القسم(خالد غریب ./ د.المساعدین والمدرسین متمثلین في أ

جامعة  إلى معار حالًیا/ مدرس(د سیف الدین محمو./ ، د)أستاذ(عبد الرحمن علي ./ ، د)متفرغ
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 ،)مدرس(ین یحیى ڤنیـ./ ، د)أستاذ مساعد(منى جبر ./ ، د)الدمام بالمملكة العربیة السعودیة

  .)درس مساعدم(أسماء ممدوح  /.، أ)مدرس(فاطمة الزھراء /.د

، مما یقلل یسي كبیر علیهمتدر  ءنتج عنه عب هیئة التدریس بالبرنامجلة عدد أعضاء ق ٧/٢/٣
  .داخلیا وخارجیا ، والمشاركة الفعالة في المؤتمراتأبحاث علمیة للتفرغ لعملالوقت المتاح من 

  .برنامج دولیاتدریس بالهیئة الألعضاء قلة اإلنتاج العلمي  ٧/٢/٤

یس لسد العجز في القسم خاصة في تدر انتداب أعضاء تدریس من الكلیات األخرى  ٧/٢/٥

  .اللغتین الیونانیة والالتینیة

ساحة المتاحة ، یمكن من خاللها زیادة الموجود مكتبة منفصلة خاصة بالبرنامج معد ٧/٢/٦
 ، حیث توجد مكتبة البرنامجلهمالمتخصصة الكتب أعداد زیادة كذلك ، و للدارسین والباحثین
 .مكتبة قسم اآلثار المصریةل المخصصداخل المكان مدمجة حتى اآلن 

، حیث یالحظ ضعف الحافز المادي محددة مخصصة للبرنامجمالیة ة یزانیعدم وجود م٧/٢/٧

  .والمخصصات المالیة للبحوث العلمیة بالكلیة بصفة عامة

حجام بعض الطالب عن ، مما سبب إار الزیارات العلمیة داخل الكلیةارتفاع أسع ٧/٢/٨

  .یتم دراستھ الم یمثل الدراسة التطبیقیة حیث، وھو جزء مھم المشاركة بھا

ارتفاع أسعار التقدم لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا، جعل ھناك إحجام في اإلقبال  ٧/٢/٩

  .علیھا، وقلة عدد المتقدمین لھا من خریجي البرنامج

  .البرنامجللتواصل مع خریجي وواضحة حتى اآلن عدم وجود قناة ثابتة  ٧/٢/١٠

  .قلة المنح والبعثات للقسم نظًرا لتوقف معظم اإلتفاقیات العلمیة داخل الكلیة وعدم تفعیلھا٧/٢/١١

عدم وجود حفائر خاصة بالبرنامج یمكن من خاللھا إلقاء الضوء على أھم المواقع  ٧/٢/١٢

للمشاركة في مثل اآلثریة في العصرین الیوناني والروماني الجدیدة، مع إتاحة الفرصة للطلبة 

ھذه الحفائر خاصة أنھ یتم تدریس مادة فن المتاحف وعلم الحفائر لطلبة المستوى الثالث 

تونة "بالبرنامج، حیث ال یوجد غیر مشاركة مع قسم اآلثار المصریة في حفائر الكلیة بمنطقة 

  .بمحافظة المنیا" الجبل

ع مركز التراث والتوثیق الحضاري عدم تفعیل بعض البروتوكوالت المأمول تحقیقھا م ٧/٢/١٣

  .باألسكندریة مركز الدراسات الھللینستیةوالتابع لمكتبة األسكندریة، 
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عدم تفعیل عمل مجلة خاصة بالبرنامج یمكن من خاللھا نشر األبحاث الجدیدة في  ٧/٢/١٤

ونانیة قلة المجالت المخصصة للدراسات اآلثار الیتخصص اآلثار الیونانیة والرومانیة خاصة مع 

  .الرومانیة بشكل مستقل

    

  :خطة دعم سمات التمیز بالبرنامج – ٧/٣

تاریخ   مؤشرات النجاح  األنشطة  الھدف

  التنفیذ

  المتابعة والتقییم  مسئولیة التنفیذ

طالب قادر على   تغییر الالئحة  المقررات

مواكبة متطلبات 

  سوق العمل

أكتوبر 

٢٠١٩  

فریق معیار 

 -تصمیم البرنامج

فریق معیار 

عدد خمس الطالب

طالب من 

  .المستوى الرابع

رئیس -عمید الكلیة

وكیل الكلیة  -القسم

لشئون التعلیم 

  .والطالب

أعضاء 

ھیئة 

  التدریس

زیادة -

الدورات 

  .التدریبیة

زیادة  -

البروتوكوالت 

مع الجامعات 

  .األخرى

زیادة دور أعضاء 

ھیئة التدریس في 

اللجان العلمیة 

العلمیة واألنشطة 

في مختلف 

المجاالت 

واألصعدة الداخلیة 

  .والخارجیة

طوال العام 

  الدراسي

معیار ھیئة فریق 

  التدریس
  .رئیس القسم

توسیع 

مجاالت 

 الشراكة

مع 

المؤسسات 

  العلمیة

تجدید 

اإلتفاقیات بین 

الجامعات 

والمراكز 

العلمیة ذات 

الصلة 

  بالبرنامج

زیادةعقد 

المؤتمرات 

  والندوات العلمیة

نوفمبر 

٢٠١٩  

تم عقد مؤتمر 

بین البرنامج 

وبین مركز 

النقوش 

والدراسات 

البردیة 

بجامعة عین 

  شمس

معیار ھیئة فریق 

  .التدریس

فریق  -رئیس القسم

معیار أعضاء ھیئة 

  .التدریس

وكیل الكلیة لشئون فریق معیار   ٢٠٢٠فبرایرإرتقاء بمستوى  - ورش عمل -  الطالب
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في مھارات 

التواصل 

والثقة بالنفس 

والقدرة علة 

  إتخاذ القرار

المشاركة  -

في ملتقى 

التوظیف 

السنوي 

  .بالكلیة

  .الطالب

تحسین مستوى  -

  .العروض التقدیمیة

زیادة أعداد  -

الطلبة المتقدمین 

إلى الدراسة 

بالبرنامج، كذلك 

زیادة أعداد الطالب 

المحولین للبرنامج 

من البرامج 

  .األخرى

فریق  -الطالب

معیار التعلیم 

  .والتعلم

 -التعلیم والطالب

فریق  -رئیس القسم

 -معیار الطالب

فریق معیار تقویم 

  .مخرجات التعلم

  

  

  

  

  

  :الرؤیة  ٨/١
كان ، وإن حقیقھا في ظل اإلمكانیات الحالیةإنھا أحالم البرنامج وطموحاتھ التي ال یمكن ت  

القائمة على االستجابة والكفاءة والجودة إنھا الریادة  .الطویل مداأل على امن الممكن الوصول إلیھ

  .لیتواكب مع مثیالتھ من البرامج ، وذلك لالرتقاء بمستوى البرنامجلدعم الفرد والمجتمعواإلبداع 

  ).مرفق(الرؤیة معتمدة من مجلسي القسم والكلیة 

  

  :الرسالة ٨/١/٢
تسعى .عن البرامج األخرى التنافسیةالتي تجعلھ ممیًزا الخصائص الفریدة للبرنامج   

إلى توسیع وتنویر وتطویر وتعمیق الدور التعلیمي واألكادیمي لبرنامج اآلثار الیونانیة  الرسالة

  .الرومانیة

، تتفق ھذه الرسالة مع رسالة الكلیة، )مرفق(الرسالة معتمدة من مجلسي القسم والكلیة

وقد برزت شخصیة البرنامج ودوره من خاللھا، وشمول المحاور الرئیسة للعملیة التعلیمیة، 

  . والبحث العلمي، إلى جانب دوره المجتمعي في التوعیة باآلثار وتنمیة الوعي اآلثري

  

  :المجاالت الرئیسیة -٨
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  :لبرنامجا قیادة وتنظیم٨/٢

ع العالقات التنظیمیة المختلفة والعالقات اإلداریة من حیث توزیھذا المعیار یوضح   

وتحدیث البرنامج لتخریج كوادر مدربة ذات إلعداد وتطویر المھام والمسئولیات والصالحیات 

  .لمجتمع والبحث العلميعالیة قادرة على خدمة اكفاءة علمیة وثقافیة 

ِبل البرنامج الختیار منسق البرنامج، وقد وقد تم وضع مجموعة    من المعاییر من ق

  ).مرفق( ، كذلك اعتمد الھیكل التنظیمي للبرنامج)مرفق(اعتمدت من مجلسي القسم والكلیة 

  

  :ویر الھیكل األكادیميتط٨/٢/١

نھا متطورة إلیست ثابتة أو جامدة بل  ة عضو ھیئة التدریسمن المعلوم أن ممارس  

مر ی، وكذلك ظروف واحتیاجات كل مرحلة من المراحل التي البرنامجبتطور رسالة وأھداف 

وقد أورد الباحثون وجھات . یات التطویر المناسبةچـوھذا بالطبع ینعكس على اختیار استراتی. بھا

أن تطویر ،منھا حول مفھوم التطویر األكادیمي والمھـني لعضـو ھیـئة التدریـس ةنظر متعدد

ا من زیدً ھمالكسابالبرنامجقوم بھا یموعة من البرامج واألسالیب التي مج ھوعضو ھیئة التدریس 

، العلمىالتدریس، البحثأال وھى  المعارف والمھارات والتقنیات المتصلة بممارسة أداوره المھنیة

یرعضو وطتبح ، لیصلرفع مستوى آدائھ بما یمكنھ من أداء أدواره بصورة جیدة ؛خدمة المجتمع

ً عن ، المعرفة التي یحتاجھاھیئة التدریس یشمل  مھارات وإجراءات تصمیم وتطبیق ھذا فضال

یمكن القول بأن مفھوم التطویر األكادیمي ألعضاء ھیئة ؛ لذاالبحوث، وخدمة المجتمع المحلي

في  مولة منھأ، واألدوار المتھالمختلفة من شخصیالتدریس مفھوم شامل یشمل جمیع الجوانب 

أداء أعمالھ األكادیمیة سواء كانت تدریسیة أو تقنیة أو إداریة أو تنظیمیة أو منھجیة أو بحثیة أو 

  .تقویمیة

  
توجد قاعدة بیانات لتخصصات أعضاء ھیئة التدریس، وكذلك أبحاثھم، وأھم الدورات   

  .كذلك توجد قاعدة بیانات ألعضاء الھیئة المعاونة .)مرفق( التي شاركوا فیھا وتزید من قدراتھم

  
ً لجامعة القاھرة عن التطویر، ومن ثم كلیة اآلثار    ومن منطلق المنظور الحدیث حالیا

ركیز على تطویر عضو ھیئة ، كان التنامج اآلثار الیونانیة الرومانیةالذي یسیر على نھجھ بر

قنیة التي تحتاج إلى تدریب مستمر لرفع كفائتھ ؛ لیواكب الثورة العلمیة الحدیثة والتالتدریس

  :ي األھداف التالیةلتتجسد ف التعلیمیة واإلداریة واألكادیمیة

 .بجوانب شخصیتھ وأدائھ األكادیمي مساعدة عضو ھیئة التدریس على االرتقاء -
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التجاوب مع التغییر وزیادة خبراتھم واالستعداد للمھام  تشجیع عضو ھیئة التدریس على -

 .والمتغیرات داخل البرنامج وخارجھالجدیدة 

عملھ والمحافظة على ھذا  ضمان وصول عضو ھیئة التدریس إلى مستوى التمكن من -

 . المستوى

 .لتدریس على االبتكار في تخصصاتھمالمساھمة في تشجیع أعضاء ھیئة ا -

 .بداع والریادة العلمیة والطالبیة، مما یحقق اإلفي أعمالھ العلمیةتھ على التنوع مساعد -

 .ل الخبرة بین أعضاء ھیئة التدریسدعم وتباد -

 .بحث العلمي وربطھ بقضایا المجتمعرفع المھارات البحثیة بغرض تشجیع ال -

 .ھیئة التدریس اإلداریة والقیادیةتنمیة قدرات عضو  -

وبین أقرانھ في األقسام  دریس في البحث العلمياء ھیئة الترفع روح الجماعة بین أعض -

 .والكلیات األخرى

 
  :الموارد المالیة ٨/٣

میزانیة الكلیة وإنما ینال البرنامج ما یحتاجھ من للبرنامج سنویا، ال یخصص مبلغ محدد   

وربما حیث تتبع كافة القوانین والتنظیمات المالیة المنظمة للصرف، البحثیة، تھلمتطلبات أنشط

ً بالكلیة مثل اإلرشاد السیاحي تزداد میزانیة الكلیة، وھو ما یساعد مع  افتتاح برامج خاصة حالیا

  .في زیادة المبلغ المخصص للبرنامج

، وإن نظًرا لقلة الموارد المالیة للبرنامج فإنھ یتم مراعاة معدالت الصرف داخل البرنامج  

ِبل الكلیة واضح على كان مردود قلة الموارد المالیة المخصصة للكلیة والبح ث العلمي لھا من ق

العملیة التعلیمیة من خالل تجھیزات قاعات التدریس حیث ال تتناسب مساحتھا مع زیادة أعداد 

وإن كانت تمتاز مثل ھذه القاعات بتوفر وسائل الشرح التي الطلبة وتنوع البرامج داخل الكلیة، 

ھذا بة البرنامج وكذلك وسائل األمان بھ، یحتاجھا أي عضو ھیئة تدریس لتوصیل المعلومات لطل

ً عن قلة عدد أجھزة الكومبیوتر المخصصة لطلبة الكلیة ومن ثم القسم داخل قاعة تكنولو یا چفضال

  .المعلومات الموجودة بالكلیة

  

  :المعاییر األكادیمیة للبرنامج ٨/٤
خریج البرنامج وذلك من خالل مواصفات وھى نتاج أھداف ورسالة ورؤیة البرنامج،   

؛ لذا دائًما ما یحرص البرنامج على تحسین مخرجاتھ من التي تتسق مع أھدافھ وغایاتھ البرنامج
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تفق مع متغیرات متطلبات یتماشي ویخالل وضع معاییر محدثة تساعد في الحصول على خریج 

  .بشكل عام ومجال السیاحة واآلثار بشكل خاص سوق العمل

ا للمعاییر األكادیمیة لإلعتماد والجودة مواصفات الخریجلقد وضعت    ً ، وقد )NARS( وفق

، ثم تم عمل تحدیث للمواصفات وفًقا لمتطلبات سوق )مرفق(وافق علیھا مجلسي القسم والكلیة

  ).مرفق(العمل 

  
  :تصمیم البرنامج ٨/٥

عام بأول دفعة للبرنامج یعمل البرنامج اآلن بنظام الساعات المعتمدة منذ بدایتھ الفعلیة   

التي من خاللھا تم  ةالمصریاآلثار وقد شارك في وضعھ نخبة من أساتذة قسم ، )مرفق( )٢٠١٥(

ً لدور  الموافقة على وجود برنامج متخصص لدراسة اآلثار الیونانیة الرومانیة في مصر استكماال

  .كلیة اآلثار الرائد في دراسة علم اآلثار

ع مكانتھ بین األقسام األخرى وكذلك رفع ومع بدایة العمل بالبرنامج، والتطلع إلى رف

المقترح  تعدیلالعلى ) ٢٠١٧/ ٣/٥(بتاریخ ) ٧(لمجلس في جلستھ رقم كفاءة الخریج بھ وافق ا

ع لرفللدولة المتغیرات الجدیدة  ةواكبوملتتماشى مع أھداف البرنامج )مرفق( بعض مواد القسمل

  .التعلیمیة مكانة مصر واالرتقاء بشبعھا من خالل تطویر العملیة

ا   ً باعتباره الوحید في  مع أھداف البرنامج لذلك تم وضع توصیف للبرنامج یتماشى ووفق

د التوصیف في مجلس ااعتمتم ، وقد حتى اآلنلدراسة اآلثار الیونانیة الرومانیة جامعة القاھرة 

 ، معتمًدا على توصیف وتقریر المقرراتبحیث تتماشى مخرجات البرنامج مع أھدافھالقسم

  .بالبرنامج

  
  
  :التعلیم والتعلم ٨/٦

رسالة وأھداف البرنامج وكذلك مع المعاییر القومیة، تتوافق أسالیب التعلیم والتعلم مع   

، وتتماشى مع أنماط تتوافق مع المخرجات التعلیمیةبوجود أسالیب متنوعة  جیث یتمیز البرنامج

یة تطبیقیة وقیام الطالب بتقدیم عروض تعلیم، التعلم الذاتي ؛ ومن ھذه األسالیبالطالب المختلفة

، الزیارات المیدانیة التي تشمل أھم مواقع اآلثار الیونانیة الرومانیة في ةیعلى المقررات الدراس

ً عن مجموعة متنوعة من متاحف مصرصر من القاھرة حتى األقصر وأسوانم   .، ھذا فضال

نتائج اإلمتحانات، استبیانات رضا  باالعتماد علىیتم مراجعة ھذه األسالیب بشكل دوري   

  .الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس
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یستكمل البرنامج فكر المؤسسة النابع من الفكر القیادي لجامعة القاھرة من خالل تدریس   

مقررین جدیدین أحدھما الفكر الناقد المقرر على طالب المستوى األول، ثم مقرر ریادة األعمال 

وكالھما یسعى إلى تنمیة الفكر االبتكاري للطالب وحریة الرأي على طالب المستوى الثاني، 

المبنیة على أسس علمیة متطورة تخدم العمل الجماعي والوطن ؛ لذا حرص البرنامج على تبني 

سیاسة التعبیر عن الرأي داخل المحاضرات، واالھتمام بالتعلم الذاتي مثل مشاركة الطالب بحل 

 power(روض تقدیمیة والتحلیل الحضاري لھا، تقدیم ع مجموعة من النصوص الھیروغلیفیة

point ( تاریخ الفن "یمكن من خاللھا تعبیر الطالب عن رأیھ في تمثال وتحلیلھ في مادة

أو االرتقاء بفكرھم المقررة على المستوى الثالث بالبرنامج، )" نحت –عمارة (الھللینستي 

جموعة من الطالب لتخیل متحف ما من االبتكاري بعمل متحف تخیلي كمشروع یشارك فیھ م

أو عمل أبحاث تطبیقیة المقررة على المستوى الثالث، " فن متاحف وعلم الحفائر"خالل مادة 

" منھج البحث التاریخي واآلثري"یعبر فیھا الطالب مھارتھ في عمل خطة بحثیة من خالل مقرر 

امج بأن یرى الطالب ما یتم لیس ھذا فحسب بل اھتم البرن ،على المستوى الرابع بالبرنامج

  .دراستھ من خالل الزیارات المیدانیة

  

  :الطالب ٨/٧
ا   ً لدرجة اللغة اإلنجلیزیة في الثانویة العامة،  یحدد عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج وفق

األولوذلك بتوزیع إستمارة الرغبات في  ، ، ویتم االلتحاق والتخصص في المستوى الثانيالمستو

  .، مع وجود سیاسة التحویل من وإلى البرنامجاسماء الطلبة المقبولین بالبرنامجثم یعلن 

  
یتبنى البرنامج سیاسة التعامل الجید مع الطالب، وذلك من خالل لجنة الشكاوى   

وااللتماسات التي ھى جزء من الھیكل التنظیمي للبرنامج، كذلك لجنة االستبیانات لقیاس مدى 

  .البرنامج رضا الطالب على ما یقدمھ

  

  :أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة ٨/٨
، ومن ثم كان لزاًما الحرص على مستوى العملیة التعلیمیةیسعى البرنامج إلى االرتقاء ب  

، وإن كان البرنامج یعاني من قلة أعدادھم تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

، وھو ما دفع إلى )طالب لكل عضو ھیئة تدریس ٦١( بالبرنامجبالنسبة لعدد الطالب الملحقین 

مطالبة الجامعة باإلعالن عن درجات مدرس للتعیین بالقسم، وكذلك مطالبة الكلیة بتوفیر درجات 

  .معید لتعیین األوائل من دفعات البرنامج
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وعلى الرغم من ذلك یتوافر داخل القسم التخصصات الضروریة ویسد العجز بانتداب   

ومؤلفاتھم ویتم االستفادة من أبحاثھم  .ن الخارج، كذك یوجد جمیع الدرجات الوظیفیة بالبرنامجم

ورسائلھم العلمیة في التدریس، كذلك یتمیز أعضاء ھیئة التدریس بالنشاط المجتمعي والوعي 

  .اآلثري

  
  :تقویم مخرجات التعلم ٨/٩

ًا ألھداف البرنامج وحرصھ على عملیة التطویر، یوجد تقویم دوري؛ وذلك لضمان    وفق

عتمد في ذلك على تقریر كٍل من المراجع الداخلي النتائج التعلیمیة المستھدفة، ویتحقق 

والخارجي، كذلك نتائج االستبیانات، تقریر لجنة مراجعة وتطویر البرنامج، نتائج اإلمتحانات، 

  .ت نجاح الطالب بالبرنامجومتابعة معدال

یحرص البرنامج في تقویم مخرجاتھ على أن تتحقق جمیع المھارات الذھنیة، العامة،   

ً المعرفیة والفھم، والمھنیة خاصة في توصیف المقررات، وكذلك الورقة اإلمتحانیة ، ھذا فضال

  .ن الطالب، والعروض التقدیمیة واألبحاث المقدمة معن اإلختبارات الشفویة والتحریریة

  
  :النجاحومؤشرات ناصر ع ٨/١٠

  :إن عناصر النجاح البرنامج ومن ثم خطة التعزیز والتطویر تقوم على  

  .في تحقیق األهداف والغایات اإلستراتیجیة للخطة وفقًا لإلمكانیات المتاحة الواقعیة -
في تنفیذ الخطة وتعدیلها وتطویرها طبقًا للمتغیرات والظروف التى قد تطرأ في  المرونة -

  .أثناء التنفیذ
لتحقیق األهداف  التعزیز والتطویربتنفیذ األنشطة وفقًا للجدول الزمنى لخطة  إللتزاما -

 .والغایات المرجوة
نامج اآلثار بر یة بهدف تطویر چوالتفاعل في تنفیذ هذه الخطة االستراتیـ المشاركة الفعالة -

  .الیونانیة الرومانیة
  .ألنشطة الخطة قابلیة التنفیذ -
  .بین الجهات المسئولة عن التنفیذ وفرق العمل والجهات المستفیدة التكامل -
، وتحقیق ما هو من خالل قنوات واضحة وسریعةتعزیز والتطویر لخطة ال النشر واإلعالن -

 .زها، وتطویر نقاط الضعفمأمول من تقویة نقاط القوة وتعزی
 .نشطة خالل مراحل الخطة المختلفةالشامل لألالتقییم  -
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تتضح عناصر نجاح البرنامج في نسب التحویل من وإلى القسم، كذلك معدالت نجاح 

وإن كانت نسب العاملین في الحقل اآلثري من الطالب، وكذلك معدالت التخرج بالبرنامج، 

وھذا یرجع إلى ظروف البالد وسیاسة الترشید الحكومي في  الخریجین قلیل جًدا من المأمول،

ً عن تذبذب النشاط السیاحي التوظیف مما نتج عنھ وقف التعیینات في وزارة االثار  ، ھذا فضال

، مما نتج عنھ قلة العمل في الحقل للبالد نظًرا للظروف السیاسیة واإلقتصادیة للبالد والعالم أجمع

السیاحي بشركات السیاحة، إال أن خریج البرنامج الذي تعلم على اإلبتكار ومواكبة متطلبات 

كممارسة نشاط  فاتجھ البعض إلى مزاولة أنشطة خاصةسوق العمل لم یقف على تلك الظروف 

ً عن التوجھ إلى ، والبعض إلى العمل في شركات اإلتصاالت، ھذالتجارة اإللكترونیة ا فضال

الجزء التربوي متمثل في أخذ دبلومة تربویة ثم تفعیل الجزء التاریخي المدعوم بشق آثري یمكن 

ً عن اإللتحاق  .الخریج من تدریس مواد الدراسات افجتماعیة والتاریخ بجدارة ھذا فضال

رتفاع أسعار التقدم ربما إل) ٢٠٢٠ – ٢٠١٩(بالدراسات العلیا وبنسب مقبولة حتى العام الحالي 

  .للدراسات العلیا بالكلیة

  

  
  

  

مراجع لمتابعة ویفضل أن یشترك في المتابعة إال باال تكتمل بنود خطة عمل التطویر 

وھناك طرق في المتابعة تعتمد على المقابلة وتقاریر المتابعة وأسلوب . داخلي وآخر خارجي

ً و ً واكتشاف األخطاءأو / حصر نتائج كمیا وكلما كانت األھداف محددة بدقة كلما كانت . نوعیا

  .عملیة المتابعة ممكنة وخاضعة للقیاس

  

  :نظام المتابعة -٩
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) Key Performance Indicators(:األداء لتقییم البرنامج علیها یعتمد التي المؤشرات ١٠/١
)KPI( 
 .البرنامج وأهداف برسالة الوعي نسبة - ١
 .اإلداري بالجهاز للعاملین التدریب مردود قیاس نتائج - ٢
 .بالبرنامج األكادیمیة القیاداتأداء  الرضاعن درجة - ٣
  .إلیهم المقدمة الخدمات كافة عن الطالب رضا درجة - ٤
 .لمقررات الدراسیةا عن الطالب رضا درجة - ٥
 .المعاونة والهیئة التدریس هیئة أعضاء رضا درجة - ٦
 .سنویا التدریس هیئة ألعضاء المنشورة والمحلیة واإلقلیمیة، الدولیة، حاثباأل عدد - ٧
  .وتحلیلها االمتحانات نتائج لتقییم السنوي التقریر نتائج - ٨
 .نسبة نجاح طالب المستوى الرابع - ٩
 .)دراسات علیا –بكالوریوس ( البرنامج في المسجلینالطالب عدد - ٩

  .المختلفة الخارجیة الجهات مع الموقعة التعاون بروتوكوالت -١٠

  قائمة مؤشرات تقویم أداء البرنامج
دوریة   أداء القیاس  المؤشر  مسلسل

  القیاس

مستوى 

  األداء

مسئول 

  التنفیذ

 وأهداف برسالة الوعي نسبة  -١

  البرنامج

      سنویا  استبیان

 التدریب مردود قیاس نتائج   -٢

  اإلداري بالجهاز للعاملین

استطالع رأي -

لمستفیدین من خدمات ا

  .العاملین

مقابالت فردیة  -

وجماعیة مع العاملین 

  .ومدیرین اإلدارات

      سنویا

 أداء نع المستفیدین رضا درجة  -٣

  األكادیمیة القیادات

        استبیان

      سنویا  استبیان كافة عن الطالب رضا درجة  -٤
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  إلیهم المقدمة الخدمات

المقررات  عن الطالب رضا درجة   -٥

  الدراسیة

      سنویا  استبیان

 التدریس هیئة أعضاء رضا درجة  -٦

  المعاونة والهیئة

      سنویا  استبیان

 واإلقلیمیة، الدولیة، حاثباأل عدد  -٧

 هیئة ألعضاء المنشورة والمحلیة

  سنویا التدریس

عدد من   سنویا  إحصائیة

  األبحاث
  

 نتائج لتقییم السنوي التقریر نتائج  -٨

  وتحلیلها االمتحانات

      سنویا  استبیان

      سنویا  إحصائیات  نسبة نجاح طالب المستوى الرابع  -٩

  البكالوریوس  البرنامج في المسجلین عدد  -١٠

  إحصائیة

  الدراسات العلیا

  إحصائیة

  سنویا
  
  سنویا

عدد 

  الطالب

  

  

عدد 

  الطالب

  

 مع الموقعة التعاون بروتوكوالت  -١١

  المختلفة الخارجیة الجهات

دراسة لتفعیل األنشطة 

  التعاونیة

      سنویا

  
 :بالبرنامج والمساءلة التحفیز یاساتس -٩/٢
 التحفیز سیاسة ٩/٢/١

 للجامعات ىاألعل المجلس وقرارت المنظمة، واللوائح الجامعات، تنظیم لقانون طبقا -
 أعضاء وعلى للبرنامج والتنفیذیة األكادیمیة اإلدارة علي المطبقة التحفیز سیاسة تتمثل
 یتم وكذلك داءألا بجودة المالیة الزیادات ربط نظام في المعاونة والهیئة التدریس هیئة
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 األقسام مدیري ویحددها األداء بمستویات التنفیذیة لإلدارة المقدمة والمكافآت الحوافز ربط
 .تادار إلوا

 التقییم وثیقة وفق المعاونة والهیئة التدریس هیئة ألعضاء القسم رئیس تقییم إستمارة -
 .علمي وبحث وطالب وجودة تدریس من ألنشطة جمیعا تشمل التي بالقسم المعتمدة

 .المعاونة والهیئة التدریس هیئة ألعضاء السنوي الذاتي التقییم -
 .التقییم من قبل عمید الكلیة -
 .تاالمقرار  تقاریر في المثبت الطالب تقییم -

  
 :والمساءلة المحاسبة سیاسة٩/٢/٢

ا  التدریس هیئة عضو واجبات بند الجامعات تنظیم قانونى عل البرنامج یعتمد   طبقً
ا  كذلك واجبات الهیئة المعاونةللمواد،   لفت من لعقوبات فیها تندرج الذي وبند التأدیب لمواد،لطبقً
 اآلتیة اآللیةى عل االعتماد یتم التطویر الحتیاجات ارً نظ لكنو  .الوظیفة من العزل -اللوم -النظر
  :نالقانو  الیخالف فیما

 آدائهم في والضعف القوة جوانب عن التدریس هیئة ألعضاء بشكٍل دائم البرنامج یزود
 التدریب خطط خالل من التدریس هیئة أعضاء قدارت بدعم تبدأ متصاعدة ءاتاإجر  خالل من
 هیئة أعضاء تقییم نظام على االعتماد اللذلك خ ویتم  .عامة ضعف جوانب وجود حال في

 توجهیهم یتم بعینهم اأشخاًص  تخص ضعف جوانب وجود عندو . امجنالبر  في المعتمد التدریس
 خطاب خالل من رسمي لقاء یلیه رسمي غیر ودي لقاء في الكلیة وعمید القسم رئیس بمعرفة
 ضعف استمر إن المقرر ذا تدریسه من التدریس هیئة عضو حرمان یلیه إلیه، وجه مكتوب
 الكلیة عمید إخطار یتم اآلداء في نواحي عدة شامال التقصیر كان ذاإ و  .تحسن دون التقویم
  .الالزم التخاذ بالنتیجة رسمیا

  
  

  

  

  

  

  

 الوضع المأمول
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 .العمل سوق في المنافسة على قادر خریج إعداد - ١
 .البرنامج في الجودة نظام رسیخت - ٢
 .االعتماد ىعل للحصول یؤهله بما البرنامج  إدارة تطویر - ٣
 .واالعتماد الجودة ومتطلبات مئلتتال الدارسیة والمقرارت البرنامج توصیف تحدیث - ٤
 .الطالبي للدعم المختلفة النظم تفعیل - ٥
 .الداعمة المادیة والتسهیالت والتعلم التعلیم نظم دعم - ٦
 .التعلم مخرجات تقییم أسالیب تطویر - ٧
 .العلمي البحث منظومة تطویر - ٨
 .المجتمع خدمة في المساهمة في البرنامج دور دعم - ٩

 .البرنامج أفراد لجمیع األداء مستوي لرفع وفعالة مستمرة تدریبیة منظومة إعداد -١٠
  .بالبرنامج الجودة نظم دعم - ١١
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تتضمن نقاط القوة بالبرنامج، ومجاالت تعزیزھا وتنمیتھا للكمال واإلكتمال في محاولة   

  .الحفاظ على مثل ھذه النقاط

  :جدول یوضح نقاط القوة وكیفیة تطویرھا

  

  طرق التعــزیز  نقـــاط القـــوة  المجـــال

  
١- 

الرؤیة
  

  
  

متفقة مع رؤیة محدثة، معلنة،  واضحة،
التي تتفق بدورھا مع رؤیة جامعة  الكلیة

  .القاھرة

رسالة تقییم دوري یتوافق مع 
وأھداف البرنامج، وكذلك 

مع ، رسالة وأھداف المؤسسة
برؤیة  استمرار التوعیة

البرنامج بین الطالب 
والخریجین وكذلك أعضاء 

  .البرنامج

٢ - 
الرسالة

  

  
  
  

متفقة مع رسالة محدثة، واضحة، معلنة، 
  .الكلیة ومن ثم رسالة الجامعة

كل ثالث سنوات تقییم دوري 
من خالل حیث تم تحدیثھا 

بحضور أعضاء عصف ذھني 
المنتدبین األعضاء و، البرنامج

ً عن ممثل  للتدریس، ھذا فضال
یتوافق مع أھداف لللطالب؛ 

البرنامج، ومتطلبات سوق 
 استمرار التوعیةمع ، العمل

برسالة البرنامج وأھمیتھ بین 
الطالب والخریجین وأعضاء 
 البرنامج وكذلك اإلداریین
؛ والمستفیدین من البرنامج

  .لتحقیق الغایة والھدف منھ
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٣ - 
ا

ف
ألھدا

  

  
  

متفقة مع رسالة محدثة، واضحة ، معلنة، 
معززة لدور البرنامج في خدمة البرنامج، 

المجتمع ونشر الوعي اآلثري، ومن ثم 
  .مكملة ألھداف المؤسسةفھ

ویفضل كل ثالث تقییم دوري 
سنوات؛ لتتماشى مع تحدیث 

الرسالة؛ ومن ثم یحدث 
توافق مع تصمیم وتوصیف ال

، كذلك مواصفات البرنامج
وذلك من خالل عقد  ،الخریج

اجتماعات منبثقة عن إجتماع 
ً عن ، القسم مراجعة ھذا فضال

المراجع الداخلي كٍل من تقریر 
مع ، والخارجي للبرنامج

ذه األھداف استمرار التوعیة بھ
األطراف المعنیة  بین

  .بالبرنامج والمستفیدین منھ
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٤ - 
قیادة وتنظیم البرنامج

  

وجود معاییر واضحة ومعلنة  -١
الختیار القیادات ومحددة 

 .واللجان
توجد معاییر  :منسق البرنامج -٢

 معتمدة ومعلنة الختیار المنسق،
القسم بما لھ  المنسق ھو رئیس -

من سمات إداریة وعلمیة 
وأخالقیة ناجحة على خلفیة كونھ 

 .اسابقً  اثقافی املحقً 
معتمد ومعلن،  :تنظیميالھیكل ال -٣

 .ومحدث
 قیادة وتنظیم البرنامجاتسام  -٤

بالتفاھم وسیاسة الدیمقراطیة في 
 تحقیق أھدافھ 

معتمد، معلن،  :الھیكل اإلداري -٥
 .محدث

  
  
  
 

 ،المؤسسة إلداراتمشاركة فعالة  -٦
مجلس القسم المنعقد وكذلك 

 .شھریا
تساھم في  لجان تنفیذیةوجود  -٧

 .نجاح البرنامج
 

وحفظ  قاعدة بیاناتتتوافر  -٨
لى حٍد ما، إوتوثیق المعلومات

على موقع الكلیة، محدثة، متاحة 
ً عن الحفظ الورقي  ھذا فضال
للوثائق، وكذلك وسائل التواصل 

 e-mail) (what's( ھاالمتعددة من
ap(  كذلك وجود أرشیف ،

لكتروني من خالل حفظ جمیع إ
قرارت البرنامج وإجتماعاتھ 
ولجانھ لدى سكرتیرة القسم، 

  .ونسخة ورقیة لدى رئیس القسم

منسق دوري للتحدیث  -
إذا  األكادیمیین والقادة

 .ما لزم األمر
عمل استبیان دوري  -

ضا األعضاء عن لر
متابعة والقیادة األكادیمیة، 

دوریة لمعاییر اختیار 
 .المنسق والقادة

 
زیادة تفعیل بعض  -

المكونة للھیكل اللجان 
خاصة لجنة التنظیمي 

مراجعة وتطویر 
 .البرنامج

زیادة درجة الرضا  -
الوظیفي بتواصل 

مع اإلدارات  مستمر
وممثلیھا، وعمل 

استقصاء مستمر لذلك 
من خالل فحص نتائج 

  .االستبیانات
عمل توظیف دقیق  -

لجمیع اإلدارات 
المساعدة في تفعیل 

 .دور البرنامج
  

تحدیث قاعدة تطویرو -
وتوثیق وحفظ  البیانات

 .المعلومات
 متابعة دوریة للتحدیث -

خاصة توثیق وحفظ 
  .البیانات 



 

 - ٣٨ - جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –والتطویر لبرنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة خطة التعزیز 
 

٥-
 

الموارد المالیة
  

مناسبة إلى حٍد  :قاعات التدریس - ١٢
مجھزة  .ما لعدد طالب البرنامج

بداتا شو، شاشة عرض، وسبورة 
 .للشرح یسرةكأجھزة مدعمة وم

 
عرق المكتبات في أمن : المكتبة - ١٣

جامعة القاھرة، تضم أعرق وأحدث 
المراجع العلمیة في مختلف فروع 

حتى أنھا تحتوي على التخصص، 
ھذا إلى مراجع مر علیھا مئة عام 

یوجد بھا  ،جانب أحدث المراجع
ماكینة تصویر، قاعدة بیانات لسھولة 

محدثة ومعلنة  البحث عن المرجع
، أمناء مكتبة على موقع الكلیة

/ متخصصین فمدیرة المكتبة السیدة
نجالء ھى خریجة الكلیة قسم اآلثار 

ً عن أ عبد هللا ./ المصریة، ھذا فضال
ستیر چوھو حاصل على درجة الما

من قسم االثار الیونانیة الرومانیة، 
 ً في برنامج الدكتوراة  ومسجل حالیا

، وھو عامل مساعد قوي بالبرنامج
لطالب البرنامج في البحث عن 

المرتبطة بأبحاثھم العلمیة المراجع 
 .بسھولة

  
توجد  :وسائل األمن والسالمة - ١٤

كافة الوسائل من أجھزة اإلطفاء، 
، وإرشادات األمنملصقات 

وتعلیمات اإلخالء، وتصمیم المباني 
  .لتأكید وتوضیح ذلك

  
القاعات  تطویر وتحدیثإن  -

المستمر من  الجھدیرجع إلى 
ِبل إدارة الكلیة    .ق

  
تخصیص میزانیة أكبر  -

لشراء أحدث الكتب والمراجع 
لتعزیز حالة البحث العلمي 

  .للبرنامج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقوم الكلیة بتوفیر كافة  -
األمان، ویتطلب ذلك وسائل 

زیادة ھذه الوسائل داخل 
  .قاعات المحاضرات
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٦ - 
المعاییر األكادیمیة

  

یوجد مواصفات  :مواصفات الخریج -١

محددة ومعلنة ومحدثة لمواصفات خریج 

ا لقرار مجلس القسم  ً البرنامج، وذلك وفق

وقد تم تحدیث المواصفات  ،()بتاریخ 

لتتناسب مع معاییر األكادیمیة القومیة، 

كذلك التوافق مع متطلبات سوق العمل 

ا لقرار مجلس القسم بتاریخ  ً   ().وفق

  

  

  

  

  

  

یتبنى البرنامج المعاییر القومیة  -٢

الصادرة من الھیئة القومیة  لقطاع اآلثار

لضمان الجودة واإلعتماد، وھى تتفق مع 

  .اف البرنامجرسالة وأھد

  

  

تحدیث دوري للمواصفات، 

ستطالع عمل استبیانات ال

الرأي خاصة الخریجین 

والمستفیدین، عقد ورش عمل 

ولقاءات مع طالب البرنامج 

  .والخریجین

تقدیم تقریر سنوي عن  -

فاعلیة ھذه المواصفات، مع 

زیادة تفعیل المستفیدین من 

خریجي البرنامج خاصة خالل 

كلیة المؤتمر السنوي لل

  .للتوظیف

  

مراجعة سنویة لتوصیف  -
وتقریر البرنامج، كذلك تقریر 

كٍل من  المراجع الداخلي 
والخارجي لتأكید واستمراریة 
تبني ھذه المعاییر ومناقشة 

  .ذلك
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٧ - 
ف البرنامج                                                                                                               

صی
تو

یعمل البرنامج منذ  :الئحة البرنامج -١

بنظام ) ٢٠١٥(بدایتھ الفعلیة عام 

الساعات المعتمدة، وتم تحدیث الالئحة 

اشى مع رسالة بوضع مقترح لتحدیثھا لتتم

وأھداف البرنامج، وكذلك مواصفات 

الخریج المواكبة لمتغیرات متطلبات سوق 

تتماشى الالئحة مع برنامج لآلثار . العمل 

الیونانیة الرومانیة باعتباره فرید داخل 

  .جامعة القاھرة

یوجد توصیف  :توصیف البرنامج -٢

معلن ومحدث ، یتماشى مع رسالة 

ھ مصفوفة وأھداف البرنامج ملحق ب

المعارف التي تبرز تمیز البرنامج، 

وتوافق مخرجات التعلم المستھدفة من 

البرنامج مع المعاییر األكادیمیة، وھو ما 

یؤكده المراجعة المستمرة للورقة 

اإلمتحانیة ونسب النجاح بالبرنامج، وھو 

ما یؤكده تقریر كل من المراجع الداخلي 

  .والخارجي للبرنامج

توجد  :المقررات توصیف وتقریر -٣

معتمدة محدثة ومتماشیة مع الئحة 

البرنامج، وضم كل مقرر مصفوفة 

المعارف تتماشى مع توصیف البرنامج، 

ومخرجات التعلم والمعاییر الكادیمیة 

ً عن تدعیم بعض . للبرنامج ھذا فضال

المقررات بالزیارات المیدانیة التي تؤكد 

وتوثق المعلومات والمعارف المستھدفة 

  . من المقرر

مراجعة دوریة لمواصفات  -
الخریج ، ومتطلبات سوق 
العمل من خالل عقد ورش 
عمل حول متغیرات الحالة 
االقتصادیة للبالد ومتطلبات 
المستفیدین من خریجي 

  . البرنامج
مراجعة دوریة لتوصیف  -

البرنامج، عقد إجتماعات 

للجان المختصة ومناقشة ذلك 

مع أعضاء القسم، الطالب 

لك عمل والمستفیدین، كذ

استبیانات وإحصاء دوري 

  .لمصفوفة مخرجات التعلم

تفعیل الدور المجتمعي بزیادة 

مخاطبة الجھات المستفیدة من 

خریجي البرنامج بحضور 

ورش العمل مناقشة مواصفات 

الخریج وتوصیف البرنامج، 

باستغالل تواجدھم خالل 

المؤتمر السنوي للكلیة 

  . للتوظیف

عمل ورشة عمل عن  -

 - .  وتقریر البرنامجتوصیف 

عمل استبیانات للطالب 

لمعرفة مدى رضاھم عن 

  .المقررات الدراسیة
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یضم البرنامج مجموعة متمیزة من  -

عن  اومتفردً  االمقررات التي تجعلھ متمیزً 

من البرامج داخل الكلیة وخارجھا  مثیلھ

یأتي في مقدمتھا مقرر عن اللغة المصریة 

ني، وآخر في العصرین البطلمي والروما

عن تطبیق سمات اللغة على المعابد في 

العصرین البطلمي والروماني، اآلثار 

الغارقة، الفنون الصغرى في العصرین 

الیوناني والروماني، تاریخ الفن 

الھللینستي، الفنون الزخرفیة في 

  .العصرین الیوناني والروماني

  

توجد  :وتطویره مراجعة البرنامج -٤

مراجعة دوریة للبرنامج من خالل مراجع 

وقد راعى في . داخلي وآخر خارجي

إختیارھما أن یكون أستاذ على درجة 

عالیة من الشفافیة، ومعرفة ودرایة كاملة 

بالجودة ومعاییر اإلعتماد، أما المراجع 

الخارجي لكونھ على درایة كاملة 

بالبرنامج من خالل التدریس بھ، كذلك لھ 

داري یقوي من سماتھ التي تقوي منصب إ

فكرة تنمیة وتطویر البرنامج من خالل 

تولیھ منصب مدیر مركز تنمیة قدرات 

  .أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القاھرة

تم تفعیل تقریر المراجعین من خالل   -

تقدم البرنامج بتحدیث وتعدیل الئحة 

، كذلك )٢٠١٧مایو  ٣(البرنامج في 

والخارجي لزیادة تغییر المراجع الداخلي 

  .اإلستفادة من اآلراء المعنین بالتخصص

  

  

  

تم عقد إجتماع سنوي یضم  -

لجان الجودة واللجان التنفیذیة 

ومناقشة التقریر السنوي لكل 

من المراجع الداخلي 

والخارجي، وإعالن ذلك من 

خالل مجلس القسم وتفعیل 

  .مالحظاتھما

عقد ورش عمل عن مجاالت  -

برنامج تطویر مقررات ال

یحضرھا السادة أعضاء ھیئة 

التدریس والمنتدبین بالبرنامج 

والبرامج األخرى بالمؤسسة 

خاصة برنامج اآلثار 

المصریة، ھذا فضال عن 

ن الطالب وبعض الخریجی

والمستفیدین من خریجي 

تفعیل نتائج البرنامج، 

االستبیانات عن رضا الطالب 

  .عن المقررات بشكل دوري

ة مع حاولة عقد شراكم -

مراكز اللغات مثل مركز 

اللغات والترجمة التابع لجامعة 

القاھرة لعقد دورات للغات 

أوروبیة لطالب البرنامج 

  .والھیئة المعاونة بالبرنامج

تفعیل اإلتفاقیة بین المؤسسة  -

ومركز توثیق التراث 

الحضاري التابع لمكتبة 

  . اإلسكندریة
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كذلك تحدیث بعض طرق التقویم لبعض 

  .المقررات

تقلیل عدد المقررات التي یقوم بتدریسھا  -

  .أعضاء منتدبین من الخارج

تطویر البرنامج بشكل مستمر من خالل  -
االستفادة من األبحاث العلمیة المحدثة 
والمتجددة للسادة أعضاء ھیئة التدریس 

  .في العملیة التعلیمیة

عمل مشروع تخرج   -
للطالب، یقیس تطور 

وتحسین مخرجات البرنامج، 
التعلم، وتعزیز قدرات 

  .الخریجین اإلبتكاریة
تنوع أسالیب التقویم  -

واالمتحانات والتركیز على 
تقویم المهارات والعملیات 
الذهنیة والمعرفیة للطالب، 

 .وتشجیع التعلم الذاتي
  

تطویر محتوى البرنامج  -
لیتوافق مع طبیعة األهداف 

 .التي یتطلبها سوق العمل
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٨ - 
الطال

  ب

توجد قواعد واضحة الختیار الطالب  -١
من خالل درجة اللغة :بالبرنامجالملحقین 
التي للطالب في الثانویة العامة اإلنجلیزیة

ا لمعدل درجة  ً یتم تحدیدھا سنویا وفق
، ویتم الموافقة الطالب الملتحقین بالكلیة

على ذلك من خالل مجلس القسم ثم لجنة 
إعتمادھا من التعلیم والطالب بالكلیة ویتم 

  .مجلس الكلیة
وافق مجلس القسم على تحویل الطالب  -

من برامج الكلیة  من وإلى البرنامج
اآلخرى، أما التحویل من كلیات أخرى 

  .فیتم وفق قواعد الكلیة المعلنة
یوجد دلیل طالب معتمد من الكلیة یتم  -

توضیح وإعالن توصیف البرنامج وكیفیة 
  .االلتحاق بھ

ومعتمدة  بیانات معلنةتوجد قاعة  -
من  باسماء الطلبة الذین تم قبولھم بالقسم

خالل قائمة مطبوعة ومعلنة في الكلیة، 
لدى إدارة شئون الطالب، معلنة على 

  .موقع الكلیة
یوجد نظام معلن  :اإلرشاد األكادیمي -٢

ومعتمد لإلرشاد األكادیمي، وافق علیھ 
  .جلس الكلیةممجلس القسم وكٌل من 

یقوم كل مرشد برفع شكوى كل طالب  -
إلى رئیس القسم ولجنة الشكاوى 

  . بالبرنامجوالتظلمات 

  
  
  
  
  
  
  
  

وضع قواعد محددة  -
لعملیة التحویل إلى 

  .القسم
  
  
  
  
  
  
  
  

تفعیل دور المرشد  یجب -
األكادیمي من خالل عمل ملف 

خاص لكل طالب یمكن من 
ة الطالب خاللھ متابع

إال أن ، المتفوقین والمتعثرین
قلة عدد أعضاء ھیئة التدریس 
تقلل من إمكانیة ذلك، نظًرا 

، طالب) ٦١(لكل عضو  ألن
  .وھو أكثر من المفروض
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 المسجلینللطلبة  احدد یومً یكل مرشد  -
معلن ومحدد لدى رئیس القسم،  دیھل

سكرتیرة القسم، یعلنھ الدكتور للطلبة في 
  .قاعة المحاضرات

للطالب من خالل توجد سیاسة التحفیز  -
مكافئة الكلیة للتمیز، إلى جانب التقدیم 
بجوائز بشكل ودي مثل تقدیم جائزة من 

ِبل السیدة الدكتورة  منى جبر إلى أول / ق
  .ثالث طالب في موادھا الدراسیة

  
  
یوجد نظام  :قیاس رضا الطالب -٣

استقصائي لذلك من خالل عمل 
استبیانات، لقاء حواري بین رئیس القسم 

كذلك  .ومجموعة طالب ممثلة لكل دفعة
ما یقدمھ المرشد األكادیمي من 

ً عن وسائل مالحظات ، ھذا فضال
التواصل مثل الفیس بوك فكل مستوى 
بالبرنامج یقوم بعمل صفحة خاصة بھ، 

، أعضاء تضم كل الطالب، رئیس القسم
التدریس القائمین بالتدریس لھم، وكذلك 

، حیث یوجد تواصل قوي الھیئة المعاونة
بین أعضاء البرنامج وعلى رأسھم رئیس 
القسم وبین الطالب، فقلة عدد أعضاء 
التدریس سمحت بوجود قرب وتعارف 

  .قوي مع الطالب

عمل استبیان لمدى رضا  -
الطالب عن أداء المرشد 

  .التابعین لھ
  
 زیادة تفعیل سیاسة التحفیز -

 ، وعمل تدعیمللمتفوقین
للطالب المتعثر من  وتقویة

خالل عمل محاضرات 
ولقاءات بینھم وبین إضافیة 

  .أستاذ المادة
  
ة اللقاءات المنعقدة بین ادزی -

الطالب وأعضاء البرنامج 
على أن تكون مرة كل فصل 

 .دراسي
تفعیل ورفع مالحظات  -

لجان ونتائج االستبیانات لل
  .المختصة وإدارة الكلیة

  

٩ - 
س

ضاء ھیئة التدری
أع

 
والھیئة 

المعاونة
  

رغم قلة العدد یتمیز  :التخصصات -١
السادة أعضاء ھیئة التدریس بتغطیة 

التي یحتاج الرئیسة معظم التخصصات 
ً عن الجمع بین  لھا البرنامج، ھذا فضال
تخصص اآلثار المصریة ثم اآلثار 

ما یتوافق مع الیونانیة الرومانیة وھو 
الئحة القسم المعتمدة منذ البدایة 

، كذلك یغطي العدد كافة )٢٠١٣(
الدرجات من أستاذ متفرغ غلى أستاذ 
عامل إلى أستاذ مساعد ثم مدرس، ھذا 

ً عن الھیئة المعاونة   .فضال

تكلیف عدد من المعیدین؛  -
لتغطیة كافة التخصصات، 

األمور حتى تسھیل كافة 
نة من یتسنى للھیئة المعاو

لتغطیة االنتھاء من رسائلھم 
كافة التخصصات التي یحتاج 

  .لھا البرنامج
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یتمیز البرنامج  :كفاءة األبحاث -٢
باستخدام السادة أعضاء ھیئة التدریس 

  .أبحاثھم ورسائلھم في العملیة التعلیمیة
الدور المجتمعي ألعضاء ھیئة  -٣

عضاء فعالة ألمشاركة توجد :التدریس

  .)٧/١/١٣( التدریسھیئة 

  

  

 :تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس -٤

یالحظ أن كافة أعضاء البرنامج حصلوا 

على مختلف الدورات التدریبیة المرتبطة 

بأنشطة الجودة، مھارات التدریس، 

  .مھارات النشر الدولي والبحث العلمي

تحدیث دائم لقاعدة بیانات  -
  .األبحاث، وإعالنھا

  
عضاء ألعقد دورات تدریبیة  -

ھیئة التدریس لتنمیة قدراتھم 
حتى تتاح لھم الفرصة 
لیصبحوا مدربین معتمدین من 
قبل الھیئة القومیة للجودة 

  .واالعتماد
  
نظًرا لعبء الدراسة المكلف  -

بھ أعضاء ھیئة التدریس 
یقترح مخاطبة الكلیة متمثلة 
في وكیل الكلیة لشئون البیئة 

لفة بالكلیة لعقد دورات مخت
، خاصة المتعلقة لتوفیر الوقت

باإلتفاقیات الدولیة والنشر 
  .الدولي

یقترح لتشجیع أعضاء ھیئة  -
التدریس والھیئة المعاونة على 
رفع كفائتھم أن یتم عمل تحفیز 
سنوي لھم باختیار عضو ھیئة 
التدریس المثالي وكذلك عضو 

  .من الھیئة المعاونة
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١٠
- 

مخ
رجات التعلیم 

والتعلم
  

تتنوع  :أسالیب العملیة التعلیمیة -١
األسالیب المستخدمة بین المحاضرات، 
الزیارات المیدانیة، المناقشات والعصف 

  . العروض التقدیمیةالذھني، األبحاث و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :لتقییم الطالبوجود آلیات  -٢
وجود وسائل متنوعة لتقییم الطالب بین  -

  .تحریریةأسئلة شفھیة واختبارات 
توجد معاییر معلنة عن الورقة  -

  .اإلمتحانیة
األسالیب المتفق علیھا البرنامج تبع ی -

ا لقرارات الجامعة ً   .وفق
تغطي الورقة اإلمتحانیة لمقررات  -

البرنامج جمیع المھارات ومخرجات 
  .التعلم

وجود نظام معلن واضح لاللتماسات  -
  .والتظلمات

  .اإلمتحانیةوجود مصحح ثاني للورقة  -

مخاطبة الكلیة لزیادة میزانیة  -
المخصصة لزیارات البرنامج 
إلتاحة الفرصة زیارات جمیع 
المناطق اآلثریة المتعلقة 

  .بالدراسة
مخاطبة الكلیة إلتاحة  -

الفرصة لطلبة بعض طالب 
المستوى الثالث بالبرنامج في 

  .حفائر الكلیة
عقد ورش عمل حول  -

خاصة سیاسات التعلیم والتعلم 
المتعلقة بالتعلیم اإللكتروني 
بمشاركة السادة أعضاء 
التدریس والھیئة المعاونة 

  .والطلبة
التشجیع على تفعیل دور  -

  .المتحف التعلیمي بالكلیة
  
تفعیل دور لجنة مراجعة  -
ات ومعاییر الورقة إلمتحانا

  . اإلمتحانیة
استبیانات الطالب رفع نتائج  -

  .حول الورقة اإلمتحانیة
عقد ورشة عمل سنویة  -

للتعریف بأحدث المتغیرات 
  .آللیات التعلم واالمتحان

١١
- 

مؤشرات 
النجاح

  

زیادة أعداد  :معدالت التخرج -١
  الخریجین بالبرنامج

من وإلى البرامج  معدالت التحویل -٢
  األخرى

تحدیث قاعدة البیانات،  -
  .التخرجوحصر معدالت 

تحدیث للتسجیل بالبرنامج  -
  ..في الدراسات العلیا
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تتضمن نقاط الضعف بالبرنامج، ومجاالت تقویتھا وتطویرھا للوصول بالبرنامج إلى 
  .المرغوب وتحقیق رؤیتھ وأھدافھالمستوى 

  
  طرق التطویر  نقـــاط الضعف  المجــــال

١- 
الرسالة

    
ممثل أو تحتاج إلى مشاركة مجتمعیة، 
  .للمستفیدین من البرنامج

  
  

تحسین المشاركة بإضافة أحد 
ممثلي الشركات المستفیدة من 

  .خریجي البرنامج



 

 - ٤٨ - جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –والتطویر لبرنامج اآلثار الیونانیة الرومانیة خطة التعزیز 
 

٢- 
قیادة وتنظیم البرنامج

  

مكون من عدد  :الھیكل التنظیمي -١
أھداف ومھام لكل ال كافيغیر لجان 

  .البرنامج
  
  
  
  
غیر ممثل لكل  :الھیكل اإلداري-٢

  .إدارات الكلیة
  
  
  
البرنامج غیر متاحة بشكٍل كامل  بیانات -

  .على موقع الكلیة
  
عدم إجتماع لجان الھیكل التنظیمي  -

  .بشكل دوري
  
  
  .نظام التوثیق بحاجة إلى تحدیث -
  .تقییم القیادات بشكل دوري ال یتم  -

عمل استبیان، وعقد  -
لتعدیل وعصف ذھني إجتماع

لجان الھیكل التنظیمي فمن 
تمثل المقترح أن یضم لجنة 

أعضاء ھیئة التدریس، ولجنة 
، ودمج لجنة الخریجین

  .االستبیانات مع الشكاوى
تطویر الھیكل اإلداري  -

الملحقة  اإلداراتممثلي بزیادة 
لمساندة البرنامج مثل ممثل 

  .إلدارة الحفائر
تحدیث للبرنامج  -

خاصة شئون 
 .الخریجین

تحدید مواعید  -
إلجتماع اللجان لتفعیل 

دورھا، یفضل أن 
تكون شھریة عقب 
 .إجتماع مجلس القسم

ونظام تحدیث للبیانات  -
توثیق المعلومات 
یمكن من خالل 

موظف أو أحد أفراد 
  .الھیئة المعاونة
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٣ - 
الموارد المالیة

  

، بدون من میزانیة الكلیةالتمویل  -١
وألنشطتھ، وھو للبرنامج  محدد تخصیص

یقلل من فرص التطویر وتحقیق ما 
حیث یتم وفق المتطلبات ، أھداف البرنامج

  .الوقتیة
  
تم تخصیص جزء داخل :المكتبة -٢

لمكتبة اآلثار  القاعة المخصصة
وھى قاعة بالكاد تكفي ، المصریة

مجموعة الدوالیب الخاصة بكتب اآلثار 
ً عن حجمھا الذي  المصریة، ھذا فضال
یناسب طلبة برنامج اآلثار المصریة، 
وھو ما نتج عنھ تكدس الطالب أحینصا 
من البرنامجین داخل القاعة؛ لذا أصبح 
ًا صعوبة استفادة طالب البرنامج  أحیان

، كذلك عدم توفر بشكل كاٍف من المكتبة
لشراء كم أكبر من  كافیةأرفف ودوالیب 

أحدث الكتب والمراجع والدوریات 
عدم وجود أجھزة  .العلمیة المتخصصة

كومبیوتر غیر المخصص لإلداریین حتى 
  .الكاملة من الكتب یتمكن االستفادة

  
 :یا المعلوماتچقاعة اللغات وتكنولو -٣

، أما توجد قاعة للغات ولكنھا غیر مفعلة

قاعة اإلنترنت فھى مخصصة لجمیع 

طالب الكلیة، وھى صغیرة الحجم، 

تحتوي على عدد من أجھزة الكومبیوتر 

 .ال تكفي جمیع طالب الكلیة

  

  

  

  

  
  

زیادة المخصصات المالیة  -
بزیادة دخل الكلیة  للبرنامج،

لیس فقط من میزانیتھ المقررة 
من الجامعة، ولكن بعمل دخل 
جدید متمثل في البرامج 
الجدیدة، وشعبة اللغة 

  .اإلنجلیزیة
  
تقدیم طلب لعمید الكلیة من  -

ِبل مقرر معیار ھیئة التدریس  ق
 عبد الرحمن علي./د.أ

لتخصیص مكان منفصل 
للبرنامج حتى یتمكن الطالب 

  .ستفادة الكاملة منھامن اال
تقدیم طلب بتخصیص  -

جھازین على األقل لسھولة 
  .البحث للطالب

  
  
  
مخاطبة وكیل الكلیة لشئون  -

التعلیم والطالب لتفعیل تلك 
القاعة، وھو ما سوف یساعد 
طالب البرنامج من تحسین 
اللغة، خاصة طلبة الشعبة 

  .  اإلنجلیزي
نظًرا لعدم المقدرة لتوفیر 

من ذلك؛ لذا ینصح  مكان أكبر
بتقسیم أیام األسبوع بحیث 
یخصص لكل قسم یومان 
یتمكن طالب البرنامج وقتھا 
من االستفادة من ھذه الخدمة 
الممیزة من خالل اإلطالع 
على أحدث مواقع اآلثار، 
الولوج إلى أھم مواقع 

المكتبة ، المتاحف العالمیة
  .الرقمیة
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یوجد متحف  :المتحف التعلیمي -٤  

تعلیمي یضم أھم اآلثار التي جزء منھا 

تونا "من حفائر الكلیة خاصة من منطقة 

، وینقسم المتحف إلى قسمین "الجبل

أحدھما خاص لآلثار المصریة والیونانیة 

  .الرومانیة، أما الثاني لالثار اإلسالمیة

  

  

) ٢٠١١(المتحف مغلق منذ  -

بعدما تعرض للسرقة، ولم 

لذا یجب  یفتح حتى اآلن؛

مخاطبة وكیل الكلیة لشئون 

التعلیم والطالب لتسریع 

اإلنتھاء من الجرد وفھرسة 

القطع، حتى یمكن االستفادة 

منھ كجزء تطبیقي خاصة 

لمقرري الفنون في العصرین 

الیوناني الروماني وفن متاحف 

  .وحفائر
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١٥
 -

 ٤
 - 

الطالب
  

عدم وجود ملف خاص بكل طالب  -١

ما نتج عنھ ، وھو لدى المرشد األكادیمي

قصور في المتابعة الكاملة علمیا 

واجتماعیا ونفسیا للطالب، وإن كان یتم 

ذلك بشكل ودي نظًرا للتقارب الملموس 

بین الطالب وأعضاء ھیئة تدریس 

  .البرنامج

عدم وجود سیاسة واضحة وموثقة  -٢

، أو ومعلنة لتحفیز الطالب المتفوقین

، حیث ال توجد تدعیم وتقویة المتعثرین

  .تى اآلن آلیات محددة لذلكح

  

  

  

  

  

تذبذب عدد الطالب الملتحقین  -٣

، وعدم وجود طالب وافدین  بالبرنامج

بالبرنامج، إال أن ذلك یرجع إلى الظروف 

الحالیة التي تمر بھا البالد من كساد في 

حركة السیاحة وترشید الحكومة في 

اإلنفاق بتقلیل فرص التعیین في 

  .الوزارات

  

السماح للھیئة المعاونة  -

بالمشاركة في اإلرشاد 

األكادیمي نظًرا لقة عدد 

 .أعضاء ھیئة التدریس

  

  

  

مخاطبة اللجان المعنیة  -

ووكیل الكلیة لشئون التعلیم 

والطالب لعودة عقد حفلة 

الخریجین التي یتم بھا منح 

المتمیزین جوائز وشھادة 

تقدیر، كذلك إعتماد مجلس 

ز المقدمة القسم فكرة الجوائ

ِبل أساتذة المادة لطالبھم  من ق

  .المتمیزین

تفعیل الدور المجتمعي  -

للبرنامج، مخاطبة الجھات 

المستفیدة وعقد ورشة عمل 

لتحدیث البرنامج ومواصفات 

، مع عمل استبیانات الخریج

تقیس مدى رضا مثل ھذه 

زیادة الجھات . الجھات

المستفیدة والمشاركة في 

  للتوظیف مؤتمر الكلیة السنوي

تفعیل االتفاقیات مع جھات  -

مدعمة لمواصفات الخریج 

مثل مكتبة اإلسكندریة، مركز 

  الدراسات الھللینستیة، 
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عدم وجود  :زیادة كفاءة ونشاط الطالب -

نشاط ملحوظ لطالب البرنامج بشكٍل 

كافي، وعدم تفعیل النشاط الصیفي 

  للطالب 

  .مركز اآلثار الغارقة
زیادة واضحة لتبني سیاسة  -

النشاط الطالبي لطالب 
  .البرنامج

مخاطبة وزارة السیاحة  -
واآلثار لتفعیل إتفاقیة 
المشاركة الطالبیة في مدارس 
الحفائر الخاصة بالوزارة، 
خاصة بعد توقف مدرسة 
الحفائر بالقنطرة شرق 

، وذلك لزیادة لظروف أمنیة
المقدرة لدى الطالب على رؤیة 

فعلیة، والمشاركة في حفائر 
ھذا إلى جانب التعرف على 

  .كیفیة إدارة المواقع اآلثریة
عمل صفحة للقسم في وسائل  -

التواصل اإلجتماعي وكذلك 
ینشر " you Tube"قناة على 

من خاللھا أعمال وأنشطة 
القسم لتفعیل دوره العلمي 
والتثقیفي للطلبة وعمل تواصل 

  .مع الخریجین القسم
عمل ندوات تثقیفیة من  -

ل لجنة الوعي اآلثري خال
التابعة للكلیة والقسم إللقاء 
الدور على اآلثار المصریة في 

 .العصرین الیوناني والروماني
تبني فكرة التدریب الصیفي  -

 .للطالب لزیادة الوعي اآلثري
تبني سیاسة الدعایة للبرنامج  -

  .لجذب الطالب الوافدین
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٥ - 
س

ضاء ھیئة التدری
أع

 
والھیئة المعاونة

  

یالحظ قلة عدد أعضاء ھیئة  :العدد -١

التدریس بالنسبة للعبء التدریسي، وعدد 

) ٢(أستاذ متفرغ، ) ١(طالب القسم، عدد

) ٢(أستاذ مساعد، ) ١(أستاذ عامل، 

 معیدین) ٥(’ مدرس مساعد) ١(مدرس، 

خریجي قسم اآلثار المصریة، حیث لم 

  .یعین حتى اآلن من خریجي القسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یادة ساعات ز:العلمي كفاءة البحث-٢

یقلل من كفاءة  العمل، والعبء التدریسي

وإنتاج البحث العلمي لدى أعضاء ھیئة 

، وكذلك المشاركة في التدریس

المؤتمرات، وإن كان رغًما عن ذلك 

 .یحتفظون بالنشر العلمي سنویا

  

وافق مجلس القسم في  -
بتاریخ ) ١(جلستھ رقم 

على تدبیر ) ٤/١٠/٢٠١٧(
لإلعالن عنھا  درجة مدرس

في تخصص عمارة یونانیة 
لم یتم ، إال أنھ رومانیة للقسم

ِبل الجامعة حتى  اإلعالن من ق
  .اآلن

وافق المجلس بجلسة رقم  -
) ٤/١٠/٢٠١٧(بتاریخ ) ١(

معیدین  ةثالثعلى تكلیف عدد 
خریجي أول دفعة للقسم عام 

في التخصصات ) ٢٠١٧(
عمارة إغریقیة، لغة : التالیة

عمارة رومانیة یونانیة، 
، إال أنھ لعدم توفر بیزنطیة

درجات للتعیین لم یتم تكلیف 
أي من خریجي القسم حتى 

  .اآلن
  
  
إنتداب عدد من أعضاء ھیئة  -

التدریس للمشاركة في العملیة 
  .التعلیمیة

، حتى استكمال مجلة القسم -

تكون متنفًسا لنشر األفكار 

 .البحثیة

 اصة بالبرنامجإقامة حفائر خ -

في إحدى مناطق اآلثریة، مما 

یطور من الفكر اآلثري لدى 

  .أعضاء البرنامج

تفعیل اإلتفاقیات العلمیة  -

" ٣مونبلییھ "داخل الكلیة مثل 

  .بفرنسا
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تنمیة الموارد البشریة وتنمیة  -
قدرات أعضاء هیئة التدریس 

لتولي  یلهالاللتدریبوالتأخ من
القیادة األكادیمیة أو من خالل 
البعثات للخارج أو التعاون 

  .البحثي
عقد دورات تدریبیة للسادة  -

أعضاء هیئة التدریس وكذلك 
الهیئة المعاونة على التعلیم 

، حتى تتاح لهم اإللكتروني
الفرصة لمواكبة التغیرات 
الحدیثة في العملیة التعلیمیة 
داخل جامعة القاهرة والتي 

جعها وزارة التعلیم العالي تش
لمواكبة سیاسة القیادة الحكیمة 

  .للدولة
مع محاولة عمل شراكة  -

 المتخصصةاللغویة المعاھد 

لعمل مثل المعھد البریطاني 

ات المختلفة لغلتنمیة ال دورات

باسعار  لقسما ألعضاء

  .مخفضة
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٦ - 

م
خرجات التعلیم والتعلم

 
  

ال توجد  :المشاركة الخارجیة -١
ألطراف خارجیة للعملیة التعلیم  مشاركة

  والتعلم بالبرنامج
  
ال یوجد مقررات  :وسائل التعلم -٢

  .إلكترونیة بالبرنامج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عدم االنتظام في :الورقة اإلمتحانیة -٣

  تحلیل االمتحانات 
عدم االنتظام في قیاس رضا األطراف  -

  .ذات الصلة بالتقییم
  
  
ال توجد صلة بین : الخریجین -٤

  .خریجي البرنامج والبرنامج
التوجد وسیلة لمعرفة مدى رضا  -

  .المستفیدین من خریجي البرنامج

عقد ورش بمشاركة الجھات  -
واألطراف ذات العالقة المعنیة 

  .بالبرنامج
  

وضع آلیات واضحة لمتابعة  -
  .تطبیق وسائل التعلیم والتعلم

بالتعاون عقد ورش تدریبیة  -
مع مركز التعلم اإللكتروني 
بالجامعة لتشجیع أعضاء 
التدریس على عمل مقررات 

  .إلكترونیة
متابعة عضو ھیئة التدریس  -

  .بمعدالت نجاح الطالب
طالبي الملف ال استیفاء -

  .لجمیع مستویات البرنامج
االستفادة من تقریر المراجع  -

  .الداخلي والخارجي 
تفعیل لجنة الشكاوي  -

لتطویر البرنامج بالبرنامج 
  .وأسالیب التعلیم والتعلم

  
رفع نتیجة االستبیان الطالبي  -

ولجنة اإلمتحانات لعضو ھیئة 
  .التدریس

  
عقد قنوات تفاعلیة للتواصل  -

  .مع خریجي البرنامج
زیادة االستفادة من مؤتمر  -

التوظیف الذي یعقد سنویا 
بالكلیة بتوزیع استبیانات بین 
المستفیدین من خریجي 

 –وزارة اآلثار (البرنامج 
  ).قطاع المتاحف

٧-
 

مؤشرات 
النجاح

ال توجد قنوات  :معدالت التوظیف -١  
للتواصل مع الخریجین، كذلك المستفیدین 
من الخریجین لمعرفة مدى كفاءة 

  .الخریجین

تفعیل دور إدارة الخریجین 
  .بالكلیة

  .عمل استقصاء واستبیان -
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  الخـاتمــة
  

  

 تصحیح بغیة وذلك لھا، تتعرض التي التغییرات معالجة في یكمن مؤسسة أي نجاحإن 

 السریعة بالتطورات الیوم عالمنا یتسم حیث العمل، سیر على السلبي التأثیرشأنھ  من ما

؛ مع إتباع أحدث وسائل تالتحدیا أبرز من تعد التطورات ھذه مع التكیف فإن وعلیھ المتواصلة،

  ."فكما یكون التعلیم یكون المجتمع"، لوصول للھدف المنشودللنجاح واالمتابعة 

  
  التعزیز والتطویرشكل لخطة ومراحل إجراءات 

  

یتبنى برنامج الیوناني الروماني بكلیة اآلثار جامعة القاھرة سیاسة التعزیز لنقاط قوتھ 

اإلعتماد من وتطویر نقاط ضعفھ ساعیا وراء تحسین األداء داخلھ حتى یتمكن من الحصول على 

الجودة، وذلك باتباع خطوات واضحة وثابتة ومعلنة، مع إلقاء الضوء ھیئة القومیة لالعتماد وال

على نقاط الضعف بكل شفافیة مع البحث عن الحلول لتطویرھا بالبحث مع كافة الجھات المعنیة 

مع عمل تقییم دوري لخطة التعزیز والتطویر للوقوف على بذلك سواء داخل الكلیة أو خارجھا، 

  .والمتبقي منھا واألسباب وراء عدم تنفیذھاما تم من األھداف المنشودة 

المتابعة الدائمة لجمیع معاییر اعتماد البرنامج التعلیمي المقررة والمعتمدة من الھیئة   

ا القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ً ً عن المستجدات والمتطلبات لسوق العمل وفق ، ھذا فضال

تناسب لیس فقط مع سوق العمل المحلي ولكن لسیاسة الدولة لرفع كفاءة الخریجي المصري لی

  .الدولي أیًضا
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تھدف خطة التعزیز والتطویر للبرنامج إلى تطویر البرنامج ورفع كفائتھ وتحدیث   

ً عن تطویر المنظومة التعلیمیة والبحث العلمي داخل البرنامجتوصیف البرنامج ، مع ، ھذا فضال

أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة محاولة وضع اقتراحات حول رفع قدرات ومھارات 

  .والعاملین بالبرنامج

سیاسة  تسعى ھذه الخطة إلى اتباع سیاسة التحفیز لكافة أطراف البرنامج مع توضیح  

  .المحاسبة لتعزیز األفراد المثالیین بالبرنامج مع رفع كفاءة وتطویر الضعیف بھ

معاییر المرتبطة بالبرنامج بالتنسیق تضع الخطة مجموعة من المقترحات المتعلقة بكافة ال  

  .البرنامج والسادة رؤساء المعاییر، وكذلك لجنة التطویر والمراجعة داخل البرنامجمع منسق 

تسعى الخطة إللقاء الضوء على نقاط القوة ومؤشرات النجاح بالبرنامج متمثلة في إدارة   

بقدر اإلمكان، مع تعزیز نقاط  قویة ومتطورة للبرنامج تسعى لتفعیل كل المقترحات المطروحة

. القوة ھذه بشكل مستمر، ومحاولة التواصل مع بعض الخریجین وإن كان الزال بشكل فردي

وإن كان یقابلھ عائق كذلك تسعى الخطة إلبراز نقاط الضعف لتطویرھا حتى تتحول إلى نقط قوة 

مدى رضا المستفیدین ما یتعلق بومن نقاط الضعف . قلة فرص العمل في سوق اآلثار والسیاحة

وعدم وجود وسیلة تواصل واضحة مع الخریجین وھو ما یحتاج تفعیل من خریجي القسم، 

دور أعضاء ھیئة وتنشیط إدارة الخریجین ووضع آلیات لالستفادة من خبراتھم لتحسین البرنامج 

  .في عملیة البحث العلمي والمشاركة المجتمعیةالمحدود التدریس 

  
  

 


