
فيما يلي عرض لما قامت به وحدة الجودة 
بالكلية خالل العامين الدراسيين 

 :2015/2016و  2014/2015

م. )اعتماد مجلس الكلية 2014/2015تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدة للعام الدراسي  .1
 (18/11/2014( بتاريخ 1رقم )

تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة األزمات والطوارئ وكذلك الالئحة الخاصة بها. )اعتماد  .2
 (9/12/2014( بتاريخ 2مجلس الكلية رقم )

-مانيةاألل -إعداد الرؤية والرسالة لجميع األقسام بالكلية بالتعاون مع األقسام )اإلنجليزية .3
 (13/1/2014( بتاريخ 3قم )الفرنسية(. )اعتماد مجلس الكلية ر-اإليطالية-األسبانية

تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكلية. )تم تشكيل ملف لكل معيار من  .4
معايير الجودة األربعة عشر وتم تحديد المسئولين عن كل ملف(. )اعتماد مجلس الكلية رقم 

 (14/4/2014( بتاريخ 6)

هيئة التدريس والعاملين   ألعضاء إعداد دليل الممارسات األخالقية وآداب العمل الجامعي .5
والطالب وتوزيعه على األقسام وكذلك نشره على البوابة االلكترونية للكلية. )اعتماد 

 (14/4/2014( بتاريخ 6مجلس الكلية رقم )

إعداد دليل حقوق الملكية الفكرية وتوزيعه على األقسام وكذلك نشره على البوابة  .6
 (14/4/2014( بتاريخ 6الكلية رقم ) االلكترونية للكلية. )اعتماد مجلس

اعتماد المعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات األلسن للمرحلة الجامعية األولي  .7
والدراسات العليا )مرسل من الهيئة القومية لضمان الجودة وتوكيد االعتماد( وتوزيعه على 

 (14/4/2014( بتاريخ 6اعتماد مجلس الكلية رقم ))األقسام 

بالتعاون مع وحدة  2014/2015إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي للكلية للعام الدراسي  .8
تكنولوجيا المعلومات بالكلية وأيضا مع وحدة الجودة بكلية الفنون الجميلة. )اعتماد مجلس 

 (14/4/2014( بتاريخ 6الكلية رقم )

منسق الجودة والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي   قسام لكل من:اعتماد ترشيح األ .9
 (14/4/2014( بتاريخ 6ومنسق نظام الفارابي. )اعتماد مجلس الكلية رقم )

إعداد استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية وتوزيعها على األقسام وكذلك نشرها على  .10
 (14/4/2014( بتاريخ 6م )البوابة االلكترونية للكلية. )اعتماد مجلس الكلية رق

 (.14/4/2014( بتاريخ 6تعديل تشكيل لجنة التقويم )اعتماد مجلس الكلية رقم ) .11

( 6تشكيل وحدة متابعة الخريجين وتحديد مهامها ومسئولياتها. )اعتماد مجلس الكلية رقم ) .12
 (.14/4/2014بتاريخ 

( بتاريخ 6لس الكلية رقم )إعداد معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلية. )اعتماد مج .13
14/4/2014.) 

في إطار تفعيل معيار المشاركة المجتمعية  .14
 قامت وحدة توكيد الجودة بعدة أنشطة منها:

المشاركة في إحتفالية "يوم اليتيم" التي أقامتها جمعية نهضة    -أ           

ي، حيث شارك بنادي المنيا الرياض 31/3/2015المرأة المصرية يوم الثالثاء الموافق 



بالحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطالب، وقامت الجمعية بتوجيه خطاب شكر 
 للسيد أ.د/ عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب .

توجيه دعوة إلي المدرسة البريطانية بالمنيا الجديدة لزيارة الكلية   -ب          

اللغات   للمجتمع الخارجي من دورات فيوالتعرف علي أقسامها وأنشطتها وما تقدمة 
وتراجم، وقد قام عدد من تالميذ ومدرسي المدرسة بزيارة الكلية يوم الثالثاء الموافق 

. وقدمت إدارة المدرسة عرضا للتعاون مع كلية األلسن يتم بموجبة  7/4/2015
لك ألبناء أعضاء هيئة التدريس الراغبين في األلتحاق بالمدرسة وكذ  %10تخفيض 

عرض أخر بأن تكون األولوية في التعيين بالمدرسة لخريجي الكلية المتميزين بعد 
 إجتياز إختبارات القبول.

عقد إجتماع شهري بين مدير وحدة توكيد الجودة ورؤساء األقسام لمناقشة المطلوب من  .1
 لاألقسام من توصيفات وتقارير للمقررات والبرامج وأي متطلبات أخرى لوحدة الجودة طوا

 .2015/2016و  2014/2015العام الدراسي 

( بتاريخ 7اعتماد لجنة توصيف البرنامج لكل قسم. )اعتماد مجلس الكلية رقم ) .2
12/5/2014.) 

اعتماد التقارير السنوية المقدمة من أقسام اللغات االنجليزية واإليطالية واأللمانية  .3
( 9. )اعتماد مجلس الكلية رقم )2014/2015واألسبانية والفرنسية عن العام الدراسي 

 (.14/7/2014بتاريخ 

اإلنتهاء من توصيف مقررات أقسام اللغات اإليطالية واالنجليزية واأللمانية واألسبانية  .4
 .2015/2016و  2014/2015والصينية والفرنسية 

وتم توزيعه على  2015/2016قامت وحدة الجودة بإعداد دليل الطالب للعام الجامعي  .5
 (.20/9/2014)اعتماد مجلس الكلية بتاريخ  ةللكليالطالب 

 (.10/11/2014اعتماد استراتيجية االثنا عشر معياراً للجودة )اعتماد مجلس الكلية بتاريخ  .6

الموافقة علي تشكيل وحدة إدارية للمشاركة المجتمعية بالكلية )اعتماد مجلس الكلية  .7
 (.16/12/2014بتاريخ 

ة الخريجين تحت عنوان: "خريجو كلية األلسن بين تم عقدة الندوة األولى لوحدة متابع .8
وألقى الكلمة  2/12/2015الدراسة األكاديمية وسوق العمل" وذلك يوم األربعاء الموافق 

االفتتاحية للندوة أ.د/ السيد السيد إبراهيم سهيم عميد كلية األلسن ونائب رئيس الجامعة 
ء علي أهمية "وحدة متابعة لشئون الدراسات العليا حيث ألقي سيادته فيها الضو

 .الخريجين" ودورها والتعريف بالفريق التنفيذي للوحدة
وسيتم توزيعه على  2016/2017قامت وحدة الجودة بإعداد دليل الطالب للعام الجامعي  .9

 الطالب مع بدء العام الدراسي الجديد.

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د.الميس محمد الجافى


