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 اجلودة هدفنا
 الخريجين متابعة وحدة

 

 د.صابر عبد المنطلب

 الخريجينمتابعة مدير وحدة 

 
وربطهم بالكلية  أنشئت الوحدة بهدف متابعة الخريجات والخريجين

( بالجلسة رقم 21رقم ) وذلك بقرار مجلس كلية الألسن، جامعة المنيا
 إلي: وتهدف الوحدة. 1422 /21/41( المنعقدة بتاريخ 6)
.بناء قناة اتصال مباشر بين الطلاب والخريجين والكلية من خلال بريد 2

 الكتروني للوحدة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ 

. إنشاء قواعد بيانات للطلاب قيد التخرج وللخريجين والعمل على 1
إجراء استبيانات دورية للاستفادة من خبرات الخريجين وللوقوف على 

في الحصول على فرصة عمل من خلال أسباب نجاحهم أو اخفاقهم 
 التخصص؛

. تنمية مهارات الطلاب والخريجين بتحديد دورات تساهم وتساعد على 3
توظيفهم، وكذلك المساهمة في إرشاد من يرغب منهم في استكمال 

 دراساته العليا؛
لإيجاد فرص عمل  والسعي.الاتصال بالهيئات والمؤسسات والشركات 1

لخريجي الكلية تناسب تخصصاتهم؛ والعمل على إقامة يوم سنوي يدعى 
إليه الخريجون ورجال تلك المؤسسات والهيئات والشركات التي تحتاج 

 إلى توظيف لخريجي الكلية.
 :وتشملد من الأنشطة منذ انشائها وقد قامت الوحدة بتنظيم عد

ن الدراسة الأكاديمية وسوق .ندوة بعنوان: خريجو كلية الألسن بي2
 1422ديسمبر  1 العمل

 CV & Interviewورشة عمل بعنوان: مدخلك إلى سوق العمل  .1

 1426ابريل  21
 1422ابريل  2 ملتقى بعنوان: الملتقي الأول للطلاب والخريجين.3
 نوان "المهارات الأساسيةملتقى الألسن للحوار والتدريب تحت ع .1

 1422ديسمبر  24للتوظيف 
 1422ابريل  21 والخريجات يوم. البوم الخريجين 2
 1422ابريل.  14. مبادرة احكيلنا 6

 1422مارس  21احترافية . ورشة عمل كتابة السيرة الذاتية بصورة 2
 1422مارس  16 اليوم التوظيفي لشركة فودافون بجامعة المنيا . 2
في  CAT Tools  استخدام برمجيات الترجمة “عن عمل  . ورشة2

 1422ابريل  2 الترجمة القانونية"

فلاشات في الترجمة. كيف تعد نفسك لتصبح “عن ورشة عمل . 24
 1422نوفمبر  6 مترجمًا ناجحًا؟"

 رؤية الكلية:
تحقيق الريادة العلمية والتميز 
في مجالات اللغة والأدب 
والترجمة محليا ودوليا لتحقيق 
التواصل المعرفي والثقافي مع 
دول العالم بما يخدم المجتمع، 
ويسهم في مواجهة التحديات 

 .الحالية والمستقبلية
 رسالة الكلية:

تسعى كلية الألسن لإعداد كوادر 
 ومهنياً فيبشرية مؤهلة علميا 

مجال اللغات الأجنبية والترجمة 
قادرة على المنافسة في سوق 
العمل العالمي ومجال البحث 
العلمي وخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة من خلال برامج عالية 
الجودة ووفقاً لأفضل الممارسات 

  العالمية.
في فتح أقسام جديدة تلبى سوق 
العمل، وتفي باحتياجاته، فتم 
افتتاح قسم اللغة الصينية، كما 
تم التوسع في برامج الدراسات 

 العليا.
 

 للتواصل مع وحدة الخريجين

 البريد االلكتروني:

gfu.alsun@mu.edu.eg 

 الفيس بوك:

كلية  -وحدة متابعة الخريجين 

 جامعة المنيا -األلسن 

 موقع الكلية: علىصفحة الوحدة 

https://www.minia.edu.e

g/alsun/gfu.aspx 
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 اللغة الإسبانية ورسالة برنامجرؤية 
 

 الرؤية:
وبحثيًا ومجتمعيًا  والريادة علميًاالإجادة 

 في مجال اللغة الإسبانية.
 الرسالة:

-يهدف برنامج اللغة الإسبانية بكلية الألسن
تقديم خدمات تعليمية  إلىجامعة المنيا 

لخدمة المجتمع والطلاب من  علميوبحث 
خلال بيئة تعليمية داعمة وبرامج عالية 
الجودة لإعداد كوادر بشرية متميزة علمياً 
ومهنياً في مجال اللغة الإسبانية قادرين 

والمنافسة في سوق  والابتكارالإبداع  على
 العمل."

وقد تم اعتماد آخر تحديث بمجلس القسم 
 0202ابريل  والكلية لشهر

 
 

 

 بداية جديدةوالترجمة ...مجلة اللغات 

 
              سعودي صادقد. 

 برنامج اللغة االنجليزية  

 
في إطار سعي كلية األلسن بجامعة المنيا للتميز في مجاالت البحوث 

المرتبطة باللغات والترجمة، تعود مجلة اللغات والترجمة للظهور وبثوب 

 جديد.

منارة بحثية في مجاالت الدراسات اللغوية  تسعى المجلة ألن تكون

والدراسات األدبية ودراسات الترجمة من خالل نشر بحوث علمية رصينة 

في المجاالت المذكورة من أجل المساهمة الفعالة في اإلنتاج العلمي 

العالمي، ورفع ترتيب الكلية والجامعة في التقييمات العلمية العالمية 

 ة.للجامعات والمراكز البحثي

كبار األسماء في  لتشملوقد حدثت هيئة تحرير المجلة محكمي البحوث 

مجاالت اللغات والترجمة في مصر، وحدثت كذلك شروط النشر، ودشنت 

بصدد تدشين موقع هي اآلن صفحة رسمية للمجلة على فيسبوك، و

إليكتروني رسمي للمجلة على بنك المعرفة، وكل ذلك من أجل االرتقاء 

 المنشورة في المجلة لتتناسب مع اسم الكلية العريق. بجودة البحوث 

أصدرت هيئة تحرير المجلة دعوتين لتلقي البحوث في مجاالت اللغات 

والترجمة عبر صفحتها على فيسبوك، وتلقت بالفعل بعض البحوث بلغات 

 . 2020عدة، ويُتوقَّع أن يصدر العدد األول في أكتوبر 

  مركز اللغات والترجمة بالكلية.يشرف على المجلة فنيًا وإدارًيا 

 

 والتقويموحدة القياس 
 

 
 يوسف منال ممدوحد. 

 والتقويممدير وحدة القياس 

 
هي وحدة تهتم و 2012األلسن في تم إنشاء وحدة القياس والتقويم بكلية 

 بإصالح التعليم من خالل تحسين مدخالته وتجويد مخرجاته وتسعي إلي

التطوير المستمر لنظم التقويم واالمتحانات باستخدام أساليب حديثة 

للمقررات والبرامج الدراسية  التعليم المستهدفة تتضمن قياس مخرجات

 . فافيةفي إطار من العدل والدقة والموضوعية والش

 وقامت الوحدة باألنشطة التالية:

 2012\4\3الثالثاء الموافق  " يومعقد ورشة "االختبارات اإللكترونية-

 بقاعة الشاشة الذكية بمني الكلية.

عملية التقويم واستبانات مدى االلتزام  الطالب عناجراء استبانات رضا -

بنهاية كل فصل دراسي ونشر نتائج هذه  بمواصفات الورقة االمتحانية

 االستبانات.

  الطالب. يقدمها التي والتظلمات الشكاوى عن الدورية التقارير إصدار-
القياس والتقويم بالجامعة  ينظمها مركزاإلعالن عن الدورات التي -

وإنشاء بنوك  اآلليخاصة ما يتعلق باالختبارات اإللكترونية والتصحيح 

 األسئلة. 

 نشر ضوابط العملية االمتحانية للطالب.-

 نشر اعداد مجلة مركز القياس والتقويم بالجامعة. - 

 
 

 

 هدفنا اجلودة

 الإنجليزيةاللغة  ورسالة برنامجرؤية 
 

 الرؤية:
 مركزاً الإنجليزية اللغة برنامج يكون أن"

 اللغة مجالات في متميز طابع ذو علمياً
 ."العلمي والبحث والترجمة والأدب

 الرسالة:
برنامج اللغة الإنجليزية إلى إعداد  يهدف"

خريجين مؤهلين علمياً في مجال اللغة 
المنافسة في  وقادرين علىوالادب والترجمة 

وخدمة سوق العمل المحلى والبحث العلمي 
 من خلال برامج عالية الجودة." المجتمع

وقد تم اعتماد آخر تحديث بمجلس القسم 
 0202ابريل  والكلية لشهر
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 اجلودة هدفنا

 الألمانيةاللغة  ورسالة برنامجرؤية 
 

 الرؤية:
مجال اللغة  فيالريادة تحقيق التميز و

 الترجمة. وآدابها ومجالالالمانية 
 الرسالة: 

-يسعي برنامج اللغة الالمانية بكلية الالسن
تخريج كوادر بشرية  إلىجامعة المنيا 

مع احتياجات سوق العمل في  متميزة تتلاءم
كما يهدف  الألمانية،مختلف مجالات اللغة 

مميزة إلي تقديم خدمات تعليمية وبحثية 
وتساهم في تطوير  معايير الجودةمع  تتوافق

إطار من القيم  المجتمع المحلى في
 والاخلاق.

وقد تم اعتماد آخر تحديث بمجلس القسم 
 0202ابريل  والكلية لشهر

 

 والكوارثالأزمات وحدة 
 

 خالد عبد اللاه                                   . د
 والكوارثمدير وحدة الأزمات 

 
 
 

وتم تعيين مدير لها بقرار  0218مارس  فيأنشئت الوحدة 
 0218( لعام 7مجلس الكلية رقم )

وتعنى الوحدة بنشر ثقافة إدارة الأزمات بين أفراد المؤسسة من 
وأعضاء هيئة التدريس والتعامل مع  الإداريالطلاب والجهاز 

الأزمة  لإدارة الانفعاليالأزمة عند الضرورة والتأكيد على الثبات 
على أكمل وجده وتلافى الأضرار والخسائر وتحديد دور كل فرد 

 موقع.  فيكل  بالمسؤوليةفريق الوحدة والاضطلاع  في

 التعليمية والبرامجتدريب منسوبي الكلية  علىكما تعمل الوحدة 
 علي كيفية الإخلاء في حالة الطوارئ من خلال اجراءات واضحة.

لجنة الإسعافات  –وقد تم تشكيل ثلاث لجان )لجنة الإخلاء 
لجنة التوعية( وتتكون كل لجنة من رئيس وأمين  –الأولية 
 وأعضاء.

الكلية عدة فعاليات وندوات توعية لأفراد  فيوقد شاركت الوحدة 
الصحة  علىورشة عمل للتوعية بكيفية الحفاظ ضمنها عقد  ومن

وكذلك قامت الوحدة بإعداد مطوية توعية للتعامل مع ، والبيئة
 بعض الأزمات.

 0202مجلس الكلية شهر إبريل  فيوقد تم اعتماد خطة إخلاء 
 واللجان المكونة للوحدة. التنظيميكما تم تحديث الهيكل 

 
 

 الإيطاليةاللغة  ورسالة برنامجرؤية 
 

 الرؤية:
أن يكون برنامج اللغة الإيطالية بالجامعة 
مركزًا علمياً ذا طابع متميز بين برامج 
اللغات بالجامعات المصرية المختلفة في 
مجالات اللغة والأدب والترجمة والبحث 

 العلمي.
 الرسالة:

يهدف برنامج اللغة الإيطالية إلى إعداد 
 خريجين مؤهلين علمياً في مجالات اللغة

والأدب والترجمة وقادرين على المنافسة في 
سوق العمل، وكذلك تقديم خدمات بحثية 
متميزة والمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع 

 الجودة. من خلال برامج عالية

وقد تم اعتماد آخر تحديث بمجلس القسم 
 0202ابريل  والكلية لشهر
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 ما تم انجازه بوحدة ضمان الجودة 
 2020في الفترة من ابريل إلي يونيو 

 

بمتابعة أنشطة  واللجان التنفيذيةتقوم الوحدة من خالل مجلس اإلدارة 
وممارسات الجودة بالكلية بالبرامج التعليمية المختلفة و قد قامت 

 بتنفيذ اآلتي:
متابعة مدي تقدم العمل في معايير االعتماد بالبرامج التعليمية -

بالكلية عن طريق تلقي التقارير الشهرية لتقدم العمل وكذلك 
 التواصل المستمر من خالل البريد االلكتروني والواتس آب.

عقد االجتماعات الشهرية لمجلس إدارة الوحدة بشكل الكتروني -
 لمواصلة العمل.

الذاتية للبرنامج التعليمية في المعايير المختلفة مراجعة الدراسة -
 واقتراح التعديالت الالزمة.

التي تسهم في إدارة أنشطة  ونظم العملإعداد عدد من اآلليات -
نظام  :وشمل ذلكالجودة بالبرامج التعليمية بالتعاون مع المعنين 

التعامل مع آلية ويم نظام الريادة الطالبية، آلية تقالريادة الطالبية، 
آلية  ،آلية التعامل مع الطالب المتفوقين، الطالب المتعثرين دراسًيا

 الشكاوى آلية التعامل مع لتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة، ا
 والمقترحات.

 والتعلم بكليةنظم التعليم  ومنها دليلإعداد عدد من األدلة التعريفية -
 نظم الدعم الطالبي. وكذلك دليلاأللسن 

: استبانة ومنهاإعداد عدد من أدوات لتقويم األنشطة المختلفة -
قياس الرضا عن نظام الريادة قياس رضا الطالب عن البرنامج، 

الطالبية، قياس الرضا عن أداء وحدة ضمان الجودة، قياس الرضا 
 عن إدارة الجودة بالبرامج التعليمية.

برامج بال وممارسات الجودةمتابعة عملية تقويم بعض أنشطة -
، لإلداريين: تقييم القيادات األكاديمية، قياس الرضا الوظيفي ومنها

 الطالبية. ونظام الريادةقياس رضا الطالب عن البرنامج 
 

 

 

 

 

 اعتمادات
 

في إطار دعم إدارة الكلية ألنشطة وممارسات 
الجودة بالبرامج التعليمية والجهود المبذولة 
للحصول على االعتماد، قام مجلس الكلية لشهر 

باعتماد عدد من اآلليات الداعمة  2020 ابريل
لعمليات الجودة وذلك بعد إعدادها من قبل وحدة 

امج الجودة بالتعاون مع منسقي معايير االعتماد ببر 
الكلية واللجان التنفيذية المعنية باألقسام العلمية 

 وتتمثل اآلليات المعتمدة فيما يلي: 
 نظام الريادة الطالبية.-
 آلية تقويم نظام الريادة الطالبية.-
 آلية التعامل مع الطالب المتعثرين دراسًيا.-
 التعامل مع الطالب المتفوقين. هليي-
االحتياجات آلية التعامل مع الطالب ذوي -

 الخاصة.
مايو وقد تم في مجلس الكلية لشهر  

 ما يلي:اعتماد 2020
 و المقترحات. الشكاوى آلية التعامل مع -
 .والتعلمدليل نظم سياسات التعليم -

 تم اعتماد: 2020وفي مجلس الكلية لشهر يونيو 
 دليل نظم الدعم الطالبي.

 .لإلدارييننتائج قياس الرضا الوظيفي 
كما قام مجلس الكلية باعتماد نتائج تقييم القيادات 

 ونتائج قياساألكاديمية بالبرامج التعليمية بالكلية 
 رضا الطالب.

 هيئة التحرير
 

 أ.د. هبه ابراهيم مهران

 د. محمد السيد دياب

 د. باسم صابر ميخائيل

. محمد عبد اللهم.م  

 

 اجلودة هدفنا


