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اعتماد برنامج إعداد معلم الجغرافيا

كلية التربيةب

جامعة مدينة السادات
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:نبذة عن كلية التربية جامعة مدينة السادات



:نبذة عن كلية التربية جامعة مدينة السادات

.حكومية: األكاديمية/ الجامعة نوع * 

مدينة السادات : المدينة-المحافظة المنوفية : الجغرافيالموقع * 

م   2001/ 5/ 27: تاريخ التأسيس* 

.أربع سنوات:  مدة الدراسة* 

. العربية واالنجليزيةاللغة : الدراسةلغة * 

برنامج أكاديمي أدبي وعلمي، منهم ثالثة برامج ( 20)تتضمن الكلية عدد * 

.خاصة لغات



مع SDEEتعاقدت الكلية على مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية ❑

م2015/ 4/ 1في : وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

.م2016/ 9/ 30تسليم المشروع في ❑

نوفمبر 30-28: المحاكاة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعةزيارة ❑

م2016

م2016ديسمبر 27: لالعتمادالتقدم ❑

2017/ 7/ 19: برنامج إعداد معلم الجغرافيا على االعتمادحصول ❑

:المخطط الزمني لحصول البرنامج على االعتماد
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:المخطط الزمني لحصول البرنامج على االعتماد

7:35 PM



لضمان ملخص اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الكلية 

:االستمرارية في االعتماد
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o دوري منتظمتحديد فرق عمل محدد المهام بشكل.

o إدارة الجودة الداخلية في الكليةمرنة ألنظمة وضع سياسات.

oية عقد اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون بين الكلية ومؤسسات جامع
.ومجتمعية وثيقة الصلة بسياسة التطوير بالكلية

oات تشكيل لجان داخلية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس للمقرر
.البرنامجد وتفعيل عملها لتحقيق معايير اعتما( الجغرافيا)التخصصية 

o تمر تنفيذية سنوية لوحدة ضمان الجودة والتطوير المسخطط وضع
.بالكلية
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o  من خالل األيزو االداري االستفادة من حصول الجامعة على شهادة

.الملفات الخاصة بذلك بكافة أقسام الكلية اإلدارية

o اد العديد من اإلجراءات التصحيحية في جميع معايير اعتماتخاذ

.البرنامج بشكل دوري

oين لسد تكليف رؤساء فرق معايير الجودة بالكلية بوضع خطط تحس

.الفجوات وعالج نقاط الضعف بمعاييرهم

: اإلجراءاتتابع ملخص 



مؤشرات النجاح في اعتماد البرنامج:

.زيادة اقبال الطالب على االلتحاق بالبرنامج•

2016عام-(طالب14)2015عام -(طالب7)2014في عام ) 
–( طالب52)2018عام -(طالب34)2017عام –( طالب20)

(طالب74)2019عام 

-10-6-3.)زيادة اقبال الطالب الوافدين على االلتحاق بالبرنامج•
14  )

زيادة اقبال مؤسسات وجهات سوق العمل على توظيف خريجي•
.البرنامج

ذلك من تمتع خريجي البرنامج بالكفاءات المطلوبة لسوق العمل و•
ل خالل برامج التدريب المتنوعة المتوفرة لطالب البرنامج مث

ي وإنتاج برمجيات الجغرافيا التطبيقية والرسم المساحي والجغراف
(    GIS)الخرائط الرقمية 



ى يواكب تعديل الالئحة الداخلية للكلية والبرنامج بنسبة مناسبة، حت
.المستجدات وتطلعات سوق العمل

عتماد حزمة نظرا لنجاح البرنامج المعتمد بالكلية تتوجه الكلية للتقدم ال
(.البرامج االكاديمية الخاصة لغات)من البرامج 

يات زيادة فرص توظيف خريجي الكلية بما يساعد على تحقيق غا
.تدويل الجامعات المصرية

ي يقدمها اشتراك أكبر عدد من طالب الكلية في البرامج التدريبية الت
في مركز التطوير المهني للطالب باالشتراك مع الجامعة االمريكية

.تنمية مهارات التوظيف لدى الطالب

:تطلعات الكلية المستقبلية من خالل البرنامج المعتمد



شكرا لحسن 

استماعكم

7:35 PM


