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حيث  1/3/6112قام مكتب رعاية الطالب بالكلية بإقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية وذلك يوم الثالثاء  .1
جميع األقسام وقامت هيئة التحكيم باختبارهم في المعلومات العامة واللغة تقدم عدد من الطالب والطالبات من 

وتم اختيار الطالب المثالي محمود مرسي الطالب بالفرقة الرابعة قسم اللغة األلمانية والطالبة المثالية الشيماء 
ل الحقا على المركز مجدي طاهر الطالبة بالفرقة الرابعة قسم اللغة االنجليزية علما بأن الطالب المذكور حص

 الثاني على مستوى جامعة المنيا كما حصلت الطالبة المذكورة على المركز الخامس على مستوى الجامعة.
 

بالتعاون مع  المنيا األلسن جامعة طالب كلية اتحاد ، نظمر مكثف من الطالب وأساتذة الكليةوسط حضو  .2
يوما ترفيهيا  12/3/6112يوم األربعاء  بالكلية،مسئول التواصل د. الميس الجافي الطالب و مكتب رعاية 

رياضيا بمناسبة بدء دخول الفصل الدراسي الثاني وللخروج من الملل الخاص بالعملية التعليمية، حيث تضمن 
 الحفل فقرات ترفيهية ورياضية شارك بها عدد من الطالب، وتخلل الحفل مجموعة مميزة من األغانى الوطنية

المختلفة منها مارثون جرى، وشد الحبل على  .، وتخلل اليوم العديد من الفعاليات واألنشطةوالشعبية الترفيهية
الذى يتم  color festivalملعب الصابون ومسابقة تنس الطاولة وكذلك مسابقة فى لعبة الشطرنج، وحفل 

 تنظيمه ألول مرة بجامعة المنيا وذلك في جو يملؤه المرح والحب والتفاؤل.
 

األلسن ممثلة في اتحاد طالب الكلية وتحت اشراف مكتب رعاية الطالب ود. الميس الجافي قامت كلية  .3
مسئول التواصل الطالبي باالحتفال بيوم اليتيم بالتعاون مع جمعية نهضة المرأة المصرية وذلك يوم االثنين 

مسابقات وفوازير  في نادي المنيا الرياضي وذلك بإقامة حفل غنائي لألطفال يتخلله 62/3/6112الموافق 
 وعرض للمواهب وتوزيع الهدايا عليهم.

 



 

 

 كلية األلسن  جامعة المنيا
    

Minia University Faculty of Al-Alsun 

 

 

قامت كلية األلسن ممثلة في اتحاد طالب الكلية وتحت اشراف مكتب رعاية الطالب ود. الميس الجافي  .4
مسئول التواصل الطالبي بإقامة معرض فني في ساحة الكلية الخارجية لعرض مواهب الطالب في الرسم 

 وحات وتحكيمها وتكريم الثالثة الفائزين بالمراكز األولى.والتلوين وتم عرض هذه الل
 

يوما للخدمة العامة حيث  31/3/6112يوم األربعاء تحت اشراف  مكتب رعاية الطالب  قامت كلية االلسنأ .5
قام الطالب بأعمال نظافة وتجميل ورسم على جدران الكلية واألرضيات إلضفاء لمسة جمالية محببة تبعث 

 على التفاؤل.
 

ندوة بعنوان "تنمية المهارات الشخصية: مجال الصحافة  31/3/6112قامت كلية االلسن اليوم األربعاء أ .6
نموذجا" .. حاضر في هذه الندوة أ.م.د محمد صالح البدري أستاذ مساعد المسالك البولية بكلية الطب جامعة 

ها: كيفية تحسين اللغة العربية وهي المنيا والكاتب الصحفي بجريدة الوطن والذي تحدث عن عدة نقاط هامه من
على التواصل مع االخرين  اساس الصحفي الناجح، المهارات األساسية المطلوبة لمهنة الصحفي ومنها القدرة

وكيفية صياغة الخبر وكيفية جذب القارئ، الكتب والروايات الموجودة حاليا في السوق والكتاب الجدد ومدى 
 تحسين اللغة، كتابة المقاالت ومراسلة الصحف ليوالخواطر وهي عادة تساعد ع اهميتهم للقراء، كتابة األفكار

أما المتحدث االخر أ. لطفي جمال   ..االلكترونية التي تنشرها تحت عنوان صحافة القارئ او صحافة المواطن
سالمان الصحفي بجريدة الوطن وخريج كلية االلسن تحدث إلى الطالب عن تجربته تحديدا في مجال 
الصحافة، وكيف يمكن لخريج األلسن دخول مجال الصحافة برغم عدم دراسته لالعالم واهمية اجادة اللغات 

  ...األجنبية وكذلك اللغة العربية كمتطلب أساسي للصحفي الناجح وصفات المراسل الناجح والصحفي المتميز
ظهرا وذلك بحضور عدد كبير من وقد بدأت الندوة في العاشرة صباحا وانتهت في الساعة الثانية والنصف 

 .طالب الكلية وتحت اشراف د. الميس الجافي مسئول التواصل الطالبي ومكتب رعاية الطالب بالكلية
 

 وذلك باستقبال وفد من مدرسة صالح 11/4/6112قامت كلية األلسن بتفعيل المشاركة المجتمعية يوم األحد  .7
اصطحاب طالب المدرسة في جولة في معامل وقاعات الكلية الدين اإلسالمية حيث قام طالب اتحاد الكلية ب
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 لتعريفهم بأقسام الكلية واللغات الموجودة بها وماتقدمه المعامل من تسهيالت لتعليم اللغة وتوضيح المهارات
 التي يكتسبها الخريج ومجاالت العمل المتحاة له بعد التخرج.

 
بعنوان "مدخلك إلي سوق  16/4/6112 يومورشة عمل كلية األلسن وحدة متابعة الخريجين بأقامت  .8

استشاري ومحاضر بمركز  ،عادل عبد الهادي ياسين /قام بالتدريب فيه األستاذ “  CV&Interviewالعمل
دارة األعمال رئيس مجلس إدارة اكاديمية ستيفن وذلك بحضور  ،مؤمن محمد حسين /واألستاذ، اعداد القادة وا 
 .عدد كبير من طالب الكلية

 
   Alalsunحفال الكتشاف مواهب الطالب تحت عنوان 6112ابريل  12أقامت كلية األلسن يوم االثنين  .9

Got Talent  تحت رعاية وبحضور االستاذ الدكتور جمال الدين ابو المجد رئيس جامعة المنيا واالستاذ 
العليا والبحوث. أقيم الحفل الدكتور السيد السيد سهيم عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

بتنظيم اتحاد طالب كلية األلسن تحت اشراف د. الميس الجافي مسئول التواصل الطالبي بالكلية ومكتب 
رعاية الطالب وبحضور السادة وكالء الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطالب. 

الفائز  ....لقاء والعزف وموسيقى الراب ورقص البوبينجتنوعت المواهب بين الشعر والغناء والتمثيل واال
بالمركز االول بأعلى نسبة تصويت هو المشهد التمثيلي للطالب محمد ابو الدهب والطالبة داليا الشال، والفائز 

 .بالمركز الثاني هو الطالب على عبد العظيم في موهبة الشعر
 


