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 اجلودة هدفنا
 كلية األلسن

تعد كلية االلسن جامعة المنيا من أقدم كليات األلسن على مستوى 

الجمهورية فهي تأتى في المرتبة الثانية بعد كلية األلسن جامعة عين شمس، 

، لتكون صرحا علميا وتنويريا يقدم خدمات 1991وقد تم انشاء الكلية عام 

تحقيق رؤية الجامعة لكل الطالب في ربوع مصر، ويسهم بفاعلية في 

 ورسالتها.

بدأت الدراسة في خمسة أقسام علمية وهي: اللغة االلمانية، واالسبانية، 

االنجليزية، االيطالية، والفرنسية وقد شهدت الكلية بعد ذلك نهضه تعليمية 

وثقافية تمثلت في فتح أقسام جديدة تلبى سوق العمل، وتفي باحتياجاته، 

 ينية، كما تم التوسع في برامج الدراسات العليا.فتم افتتاح قسم اللغة الص

 

 وحدة ضمان الجودة

 

ايمانا من الكلية بأهمية  2002تم انشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية عام 

عمليات ضمان الجودة والتحسين المستمر وسعيا للحصول على االعتماد 

 .من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

 :رؤية الوحدة

تحقيق التميز في مجال الجودة الشاملة والوصول بجميع برامج الكلية 

غلي مرحلة االعتماد والمحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية الجامعة ومركز 

 .ضمان الجودة بها

 :رسالة الوحدة

تسعي الوحدة إلي نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء في كافة عناصر 

المنظومة التعليمية واألنشطة البحثية والخدمية التي تقدمها الكلية في 

وء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتبني عملية ض

التحسين المستمر لألداء األكاديمي واإلداري لالرتقاء بمستوي الكفاءة 

والقدرة التنافسية لخريجي الكلية وكسب ثقة ورضا المستفيدين بهدف 

 .والوصول لالعتمادتحقيق الجودة الشاملة 

 رؤية الكلية:
تحقيق الريادة العلمية والتميز في 

مجاالت اللغة واألدب والترجمة 

محليا ودوليا لتحقيق التواصل 

المعرفي والثقافي مع دول العالم بما 

يخدم المجتمع، ويسهم في مواجهة 

 .الحالية والمستقبليةالتحديات 

 رسالة الكلية:
تسعى كلية األلسن إلعداد كوادر 

ً فيبشرية مؤهلة علميا   ومهنيا

مجال اللغات األجنبية والترجمة 

قادرة على المنافسة في سوق العمل 

العالمي ومجال البحث العلمي 

وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من 

خالل برامج عالية الجودة ووفقاً 

  الممارسات العالمية. ألفضل

في فتح أقسام جديدة تلبى سوق 

العمل، وتفي باحتياجاته، فتم افتتاح 

قسم اللغة الصينية، كما تم التوسع 

 في برامج الدراسات العليا.

 

 سرعة اإلنجاز

 المعلومات تكنولوجيا وحدة قامت

 ميةالعل األقسام مع بالتعاون بالكلية

 بنشر الراهنة للظروف واستجابة

 الثاني الدراسي الفصل محاضرات

 الدراسية والفرق البرامج عيلجم

 .الكلية موقع على
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 كلية األلسن ونظم الجودة
 
 

 

 ، داود صالح باسم .د.أ

 الكلية عميد

تعتبر كلية األلسن من الكليات التي تقدم نوعية 

من التعليم المتميز، وفى هذا العصر تعلم اللغات 

والموضوع ال  .اختيارواتقانها ليس ببدعة أو 

يتعلق فقط بإجادة اللغة، إنما في هذا العالم 

المنفتح يجب علينا العبور لبوابة االخر، وهذا 

يتطلب معرفة ثقافة وفكر االخر، باإلضافة الى ما 

نقل المعرفة والثقافة  فيتقدمه الترجمة 

 نىيتسجميع نواحي العلوم حتى  فيالضرورية 

تى نستطيع لنا دائما معرفة ما هو الجديد. وح

الحفاظ على هذا الدور الهام لهذه الكلية فال سبيل 

امامنا سوي العمل والتطوير، وهو ما يعني 

االعتماد. والجودة تدفع  علىالسعي للحصول 

الكلية إلى العمل وفق المعايير وتطبيقها لتحسين 

جودة التعليم وتشترط مواصفات تعليمية من 

اذ االستت يستطيع فيها الطالب وئامعامل ومنش

يق لى تطبإ باإلضافةالتواصل بأفضل الوسائل، 

مبادئ الشفافية والوضوح عمليات تقييم الطالب 

واالمتحانات مما ينهى بعض السلبيات الحالية. 

فالجودة ليست اختيار بل هي ضرورة إذا أردنا 

التطور واالرتقاء، ونحن نعمل جميعا وتتظافر 

يعا بما جهودنا للحصول على االعتماد، ونأمل جم

 يالذقدمناه فى السنوات الماضية والعمل الشاق 

يتم حاليا من جانب الجميع أن يكلل الله عملنا 

بالنجاح حتى نصل بهذه الكلية المتميزة للقمة 

المنشودة ونستطيع أن نقدم األفضل سواء 

وحدة ال ووطننا. تسعي ولمجتمعناألبنائنا الطالب 

 في كافة إلي نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء

عناصر المنظومة التعليمية واألنشطة البحثية 

والخدمية التي تقدمها الكلية في ضوء معايير 

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتبني 

عملية التحسين المستمر لألداء األكاديمي 

واإلداري لالرتقاء بمستوي الكفاءة والقدرة 

التنافسية لخريجي الكلية وكسب ثقة ورضا 

لمستفيدين بهدف تحقيق الجودة الشاملة ا

 والوصول لالعتماد.

 معايير اختيار القيادات األكاديمية

 
 د. نهال عادل             
 برنامج اللغة االنجليزية  

 لدقةا تحري إلي االكاديمية القيادات الختيار معايير وضع عملية تهدف

 رفعوالمستمر ل الداعم التطوير تحقيق يضمن بما القيادات اختيار في

 جودة وتحسين بها التعليمية والبرامج وفاعلية المؤسسة كفاءة

 .المؤسسية القدرة رفع خالل من التعلم مخرجات

 القيادات الختيار معايير مجموعة بوضع الجودة ضمان وحدة قامت

 الوحدات ومديري القسم ورئيس الكلية ووكالء عميد( األكاديمية

 رئيسة محاور ثالثة تحت اندرجت والتي(  والترجمة اللغات ومركز

 ةوالقدر العلمي النشاط (مثل الوظيفي والسجل العلمية المؤهالت وهى

 بيةالطال االنشطة في والمشاركة االبداع على نالمرؤوسي تشجيع على

 اتالقدر( مثل والقيادية االدارية والكفاءة(  وغيرها والعلمية والقومية

( هاوغير االستراتيجي التخطيط مهارات من والتمكن والقيادية االدارية

 والتعاون واألمانة والنزاهة العمل في كااللتزام(  الشخصية والسمات

 القرارات اتخاذ في والشفافية والمرؤوسين والرؤساء الزمالء مع

 الختيار معايير مجموعة وضع تم كما( وغيرها التواصل ومهارات

 اماألقس ورؤساء الكلية نتشمل: أمي التي و بالكلية اإلدارية القيادات

 يواإلدارية ف األكاديمية القيادات اختيار معايير اعتماد وقد تم. االدارية

 .2011 نوفمبر لشهر الكلية مجلس

 المستهدفة التعلم مخرجات تقويم نظام
 

 
 د. هناء أبو العال

 برنامج اللغة األلمانية

 

 ناتج يعني التقويم اصدار الحكم لتثمين أو إعطاء قيمة لشخص أو

عملية معينة. ويعتبر التقويم عنصرا مهما من عناصر العملية 

لم الطالب في عمليتي التعليم والتع عملية تقويمالتعليمية، حيث تؤثر 

وتوجه مسارها، كما أنها تسهم بشكل أساسي في تحسين  وتتأثر بها

 وتطوير العملية التعليمية.

حقق رسالة قياس مدي ت إلىويهدف نظام تقويم مخرجات التعلم 

مستوي عالي من الجودة.  إلىوأهداف البرنامج والوصول بالخريج 

وقد تم وضع نظام واضح ومحدد لتقويم مخرجات التعلم المستهدفة 

بالبرامج التعليمية بالكلية وذلك بعد استشارة جميع المستفيدين من 

طالب وهيئة تدريس وممثلين عن سوق العمل من خالل منسقي معيار 

 جات التعلم ببرامج الكلية.تقويم مخر

آليات قياس مدي تحقق مخرجات التعلم من  علىويشتمل هذا النظام 

خالل استخدام األساليب المباشرة وغير المباشرة وتحليل نتائج 

االختبارات وتطبيق نظام الممتحنين الخارجيين حيث تم وضع معايير 

جيين محددة لالختيار يمكن من خاللها اختيار الممتحنين الخار

بموضوعية. كذلك قياس رضا المستفيدين من الخريجين وأصحاب 

 لإلجراءاتالعمل ومتابعة معدل توظيف الخريجين مع تحديد واضح 

 التي سيتم من خاللها القياس.
 

 

 اجلودة هدفنا
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 (LIC) اللغوي االبتكار مركز

 

 

 

 
      . إيمان خليفة                                                                                                                أ.م.د

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

كأحد آليات تنفيذ مشروع تم انشاء مركز االبتكار اللغوي 

ر التدريس الُمبتك -نحو التميز في اللغويات التطبيقية "

 (".XCELING) اكسيلينج-للغات األجنبية في مصر

القدرات في مجال  مشروعات بناءهذا المشروع هو احدى 

التعليم العالي والممول من برنامج االتحاد األوروبي 

ثالثة أعوام )أكتوبر  ومدته  +Erasmusايراسموس

 (.2020أكتوبر  -2011

 

ويمثل مركز االبتكار اللغوي شبكة تربط بين الجامعات 

 التيالمشاركة في المشروع ويتم من خاللها بث الدورات 

تستضيفها كل جامعة، وكذلك لوضع خطة مستقبلية لتنظيم 

دورات للطالب/ ورش عمل/ ندوات، الخ( مشتركة أنشطة )

فيما بينهم. ويضم المركز أحد أحدث أجهزة الصوتيات 

ت لبث المحاضرات والدورات بجودة فائقة. وكذلك والمرئيا

مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة )الب توب( مزودة 

يضم مجموعة من  الذي  SANAKOبسوفت ويرساناكو 

التطبيقات  تثبت على  جهاز حاسوب المعلم وأجهزة 

الطالب، تعطى المعلم القدرة على التحكم في أجهزة الطالب 

وإدارة العملية التعليمية واختيار األنشطة الفصلية من 

 تمارين ومحادثات وقراءة.

 

يهدف إلى تعليم  (7LING)هاتفي وقد تم انشاء تطبيق 

ويخدم في المقام األول الالجئين اللغات األجنبية 

والمهاجرين العرب المقيمين بالدول األوروبية. يمد 

التطبيق المتعلم بالمفردات والجمل والتعبيرات والمعلومات 

يحتاجها، من حيث البحث عن  التيالخاصة بالخدمات 

 وظيفة أو المسكن أو المواصالت أو الصحة.  

 

 

 
 

 

 

 برنامج الدراسات العليا
 
 

 

 أ.م.د. مروة الشريعي                                 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 

تمثل برامج الدراسات العليا بالكلية جزءا هاما من البرامج 

 رأولوياتها لتوفيالتعليمية التي تضعها الكلية علي رأس 

الكلية من خالل أقسامها  . حيث تقدملخرجيهاخدمة متميزة 

، األلمانية، اإليطالية، اإلسبانيةهي اللغة الخمس و

درجتي  علىاإلنجليزية والفرنسية برامج للحصول 

الدراسات أحد التخصصات إما  والدكتوراه فيالماجستير 

 اللغوية. أو الدراسات األدبية

الطالب متابعة  شترط علييإطار برامج الماجستير  وفي 

دة عامين دراسيين كاملين، بحيث تكون الدراسة الدراسة لم

الطالب التخصص في العام  عامة ويختارفي العام األول 

 الثاني.

يقوم الطالب بعد اجتيازه للمقررات الدراسية المطلوبة 

 بإعداد رسالة للماجستير في التخصص الذي تم اختياره.

وفي اطار استراتيجية الكلية لدعم التعاون الدولي مع 

الجامعات األجنبية المناظرة وحرصا منها علي االرتقاء 

، تقدم الكلية بالتعاون مع جامعة لخرجيهابالمستوي العلمي 

ساالمنكا )اسبانيا( برنامج الماجستير األوروبي المشترك 

(MULCH في اللغة والثقافة )ويشترك  اإلسبانية

جامعة كويمبرا  -دريس جامعة بولونيا )ايطاليا(بالت

)البرتغال(، ويمنح من خالله الطالب درجة الماجستير 

ساعة معتمدة  90معتمد من الجامعتين بعد دراسة لمدة 

علي مدار عامين دراسيين.، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج 

في اطار اتفاقية التعاون المشترك مع ست جامعات مصرية 

ة المنيا، عين شمس، االسكندرية، القاهرة، وهي: جامع

 األزهر وحلوان.

      
 

 اجلودة هدفنا
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 اجلودة هدفنا
 اللغات والترجمة مركز

 
 

                                                                                                                      هاني عبد الفتاحأ.م.د. 

 والبيئة المجتمع خدمة لشئون وكيل الكلية

 

 

 يةاألجنب اللغات تعليم في به يحتذي كنموذج بالكلية والترجمة اللغات مركز انشئ

 في ويسهم الجامعة طالب وليخدم والتطبيقي النظري المستويين على والترجمة

 وجهب والصعيد المنيا مجتمع خدمة في ويشارك األجنبية اللغات في مستواهم تحسين

 اإلسبانية، األلمانية، الفرنسية، االنجليزية، اللغات في دورات المركز ويقدم. عام

 .المختلفة الترجمة مجاالت في متخصصة دورات جانب والصينية إلى االيطالية

 األلسن لقطاع القياسية األكاديمية المعايير عن عمل ورشة
 
 
 

                                                                                                                      محمد ديابد. 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

 

 

 األكاديمية المعايير معيار منسقي مع بالتعاون بالكلية الجودة ضمان وحدة قامت

 لقياسيةا األكاديمية بالمعايير التعريف" بعنوان عمل ورشة بعقد التعليمية بالبرامج

 الواحدة الساعة تمام في 24/2/2020 الموافق االثنين يوم وذلك" األلسن لقطاع

 وحدة مدير نائب دياب، محمد. د الورشة وقدم  بالكلية الذكية الشاشة بقاعة ظهرا

 المعايير معيار منسق ،جوهر سامي. د الورشة منسق مع بالتعاون الجودة ضمان

 التدريس، هيئة عن ممثلين الورشة حضر وقد األلمانية اللغة ببرنامج األكاديمية

 .التعليمية البرامج لجميع وذلك العمل سوق عن وممثلين الطالب المعاونة، الهيئة

 9191-9102 األول الدراسي للفصل الدراسية المقررات تقارير مراجعة

 
 وحدة عقدت بالكلية التعليمية بالبرامج الجودة وممارسات أنشطة دعم إطار في أ

 الجودة إدارة مركز مجلس عضو صالح محمد. د.أ اجتماع برئاسة الجودة ضمان

 لجميع الدراسية المقررات ومصفوفات تقارير لمراجعة وذلك بالجامعة واالعتماد

 2/3/2020 الموافق نيناالث يوم العاشرة الساعة تمام في بالكلية التعليمية البرامج

 .الذكية الشاشة بقاعة

 

 

 

 

 

 

 

 اعتمادات

 
في إطار دعم إدارة الكلية ألنشطة 

وممارسات الجودة بالبرامج التعليمية 

 علىوالجهود المبذولة للحصول 

االعتماد، قام مجلس الكلية لشهر مارس 

باعتماد عدد من اآلليات الداعمة  2020

لعمليات الجودة وذلك بعد إعدادها من قبل 

وحدة الجودة بالتعاون مع منسقي معايير 

االعتماد ببرامج الكلية واللجان التنفيذية 

المعنية باألقسام العلمية وتتمثل اآلليات 

 المعتمدة فيما يلي: 

 

المراجعة الدورية نظام  -

 لمواصفات خريج البرامج التعليمية.

 

نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة  -

 بالبرامج التعليمية.

 

 نظام تقويم البرامج التعليمية. -

 

آلية تقويم مدي كفاية وكفاءة  -

التسهيالت المادية الداعمة لمتطلبات 

 البرامج التعليمية.

 

 للكلية.تحديث الهيكل التنظيمي  -

 

ب للطال ، سيد سهيمال مقترح جائزة أ.د. -

 المتميز بالكلية.

 

وقد تم في مجلس الكلية لشهر فبراير  -

اعتماد نظام إدارة وتعزيز الجودة 

 بالبرامج التعليمية.

 هيئة التحرير
 
 أ.د. هبه ابراهيم مهران

حمد السيد ديابد. م  

 د. باسم صابر ميخائيل

. محمد عبد اللهم.م  

 


