دليل

 املقدمة -كلية ألالسن مؤسسة عريقة و رائدة تتبنى فى مجال الجودة
املنشودة فلسفة تقوم على توظيف كافة ألانشطة ألاكاديمية
و إلادارية و تهدف إلى تحقيق رضا ألاطراف املستهدفة ذات املصلحة

مع الحرص على التطوير و التحسين املستمر على كافة املستويات
و خدمة املجتمع وتنمية البيئة هي أحد أضالع مثلث املؤسسة
العلمية التي تتكون من شؤون التعليم و الطالب و الدراسات
العليا و البحوث و خدمة املجتمع وتنمية البيئة و من ثم كان البد
من الاهتمام الفائق بكل ما يخص شؤون املجتمع و تنمية شؤون

البيئة من حيث تحقيق الرؤية و تفعيل الرسالة و تنفيذ
ألاهداف
و خدمة الفئات املستهدفة .
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كلمة ألاستاذة الدكتورة /ناهد عبد الحميد إبراهيم
عميدة كلية ألالسن – جامعة عين شمس
ستظل كلية ألالسن – باعتبارها مؤسسة تعليمية عريقة – تمارس
دورها الرائد في تقديم الخدمات التعليمية املتميزة وتبذل فى الوقت
ً
ً
نفسه جهدا حقيقيا فى مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
ومن منطلق وعي كلية ألالسن بمفهوم تعزيز املشاركة املجتمعية التى
تهدددف إلددى القىدداو علددى املعوقددات فددى طريددق نهىددة مصددر و رفعتهددا ف نهددا
تتندداول القىددايا املجتمعيددة بالدراسددة و تىددع أولويددات للحلددول ثددم تبددادر
بالعم ددل ف ددي خدم ددة املجتم ددع وتنمي ددة البيئ ددة بداي ددة م ددن البيئ ددة املحيطد ددة
وتتسع دائرة خدماتها املجتمعية لتشمل خدمة املجتمع املصري ككل.

ويسعدنا أن نقدم اليوم هذا الكتيب الذي يشمل أنشطة الكلية وما
نه دددف إل ددى تحقيق دده ف ددي امل دددة القري ددب ف ددي مج ددال خدم ددة املجتم ددع وتنمي ددة
البيئدة مملددين أن يكددون مددا نتفدانا فددى إنجدداى قددد سداهم فددى تخطددا الع د ات
التى تعت ض ركب املجتمع فى طريقه إلى التقدم ونحن هنا بصدد عرض
ما أعددنا ملواجهة هذ التحديات ال لنقف عند فحسب ولكن لنؤكد
عزمن ددا عل ددى امل ددذي ق دددما ف ددي ه ددذ املج دداالت لتص ددب كلي ددة ألالس ددن من ددارة
ومثاال يحتذة فى العمل من أجل مصر.
وهللا ولي التوفيق ...
............................................عميدة الكلية
أ.د  /ناهد عبد الحميد إبراهيم
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كلمة ألاستاذ الدكتور  /جالل أبو ىيد هليل
وكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
لقد أصب دور كلية ألالسن في املجداالت املجتمعيدة و البيةيدة حقيقدة
ملموسدة ويرجدع ذلدد لددور قطدداع شدؤون خدمدة املجتمدع وتنميدة البيئددة
فددي التوجيدده والتنس دديق والتفاعددل م ددع البيئددة املحيط ددة بالجامعددة ولن ددا أن
نقددول إن التنميددة البيةيددة ماىالددت ه ددي الهدددف الددذي سددعت وتس د ى إلي دده
الكلية في محاولة جادة منها لخدمة املجتمع املصري.

وكون الكلية في جوهرها مؤسسة أكاديمية بحثيدة تعليميدة يجعلهدا فدي
الوق ددت نفس دده واجه ددة للمجتم ددع وم ددن هن ددا ك ددان انطالقن ددا نح ددو املجتم ددع
لنوجه إليه مشاركتنا الفعالة فى التصدي ملشكالته.
ونقدددم اليددوم ف ددي هددذا الكتيددب أنش ددطة القطدداع التددى ننظ ددر إل هددا ع ددين
الباحث و الدارس الذة – من خالل التغذية الراجعة إلنجاىاته – يدقق
و يمح ددص ث ددم يتخ ددذ إلاجد دراوات التنفيذي ددة للعم ددل م ددن أج ددل رفع ددة شد د ن
كليتنا بوصفها وطننا الصغي الذي سيزدهر باىدهار وطننا الكبي مصر.
وهللا املوفق...؛
وكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
أ.د  /جالل أبو ىيد هليل
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 أوال  :املراكز والوحدات ذات الطا ع الخاص -:
 وحدة رفاعة للبحوث وتنمية املعلومات اللغوية والت جمة -:
اللغات التي تدخل في أنشطة الوحدة:
 -1اللغة العربية
 -2اللغة إلانجليزية
 -3اللغة الفرنسية
 -4اللغة إلايطالية
 -5اللغة ألاسبانية
 -6اللغة ألاملانية
 -7اللغات السالفية (الروسية والتشيكية والسلوفاكية)
 -8اللغة الصينية
 -9اللغات إلافريقية (الهوسا والسواحلية)
 -10اللغات الشرقية إلاسالمية (الت كية والفارسية)
 -11اللغات السامية (العب ية)
 -12اللغة اليابانية
 – 13اللغة الكورية

وتعمل الوحدة في ألانشطة العلمية التالية -:

•الت جمة
•تعليم اللغات
•املشاركة فى املؤتمرات الدولية التى تعقدها الكلية بالتعاون مع قطاع
الدراسات العليا و ألاقسام العلمية
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 - 1نشاط الت جمة:

تقوم الوحدة ب نجاى أعمال الت جمة من اللغة العربية وإلى أي لغة
من اللغات السابق ذكرها وبالعكس.
ترجمة ألاعمال ألادبية والعلمية
ترجمة الوثائق واملستندات الرسمية.
جد -ترجمة املؤتمرات (منظورة -تتبعية  -فورية  -تحريرية).

 - 2نشاط تعليم اللغات

تعقد الوحدة دورات لغوية يشرف عل ها أساتذة مختصون بالتعليم
مع الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغي الناطقين بها وتهدف الدورات إلى
تنمية قدرة الدارسين في املهارات اللغوية املختلفة.

الدورات التي تقدمها الوحدة:
( إلانجليزية " 8مستويات" -الفرنسية – إلايطالية – ألاسبانية – ألاملانية
– الصينية – العب ية – الروسية – التشيكية –
الكورية " 3مستويات").
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دورات في املحادثة العامة في جميع اللغات.
دورات مكثفة في جميع اللغات ( 3أيام في ألاسبوع).
دورات لغات في املجاالت املتخصصة.
دورات في الت جمة املتخصصة في جميع اللغات ( 3مستويات).
دورات في الت جمة العامة في جميع اللغات ( 3مستويات).
دورات في اللغة العربية لألجانب
دورات في التدريب على اجتياى اختباري (.)TOEFL-IELTS

دورات في املحادثة باللغة إلانجليزية.
دورات في املصطلحات الدينية باللغة الصينية.
دورات في مهارات تدريس اللغات ( 4ورش عمل)
 - 3املشاركة فى تنظيم املؤتمرات الدولية

ثانيا  :أنشطة قطاع البيئة وخدمة املجتمع بالكلية -:
 ألانشطة الثقافية -:
 .إقامة ندوة في املجلس ألاعلى للثقافة تتناول ت ثي التغي ات السياسية
املعاصرة على الثقافة في العالم
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• إقامة ندوة في قصر الثقافة بمصر الجديدة تتناول ألاحداث الثقافية
وتكون الدعوة عامة.

• إقامة ندوة في دار الكتب املصرية تتناول أحدث الكتب املت جمة
وتكون الدعوة عامة.

•
•
•
•
•

إقامة منتدة ثقافي سنوي بالكلية لكل قسم علمي وتكون الدعوة
عامة.
إقامة معرض للكتاب بالكلية.
عمل أسبوع ثقافي تلقا فيه أبحاث في كل املجاالت الثقافية يشارك
فيه باحثون من الكليات املناظرة ويحىر كل املهتمين بالثقافة.
إقامة صالون ثقافي بالكلية ملناقشة أهم القىايا املعاصرة والكتب
والت جمات.
تقديم مسرحيات وأفالم عاملية بالكلية تتبعها مناقشات وتحليالت.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

دعوة أساتذة أجانب للكلية للمشاركة في ندوات عن مختلف
الثقافات.
إقامة ندوة شهرية بالكلية على مستوة القسم العلمي يدعى إل ها كل
املهتمين بالثقافة في لغة القسم.
عمل ورش عمل بالكلية تتناول الفنون التي تشتهر بها الدول
املختلفة.
عقد مؤتمر دولي.
إقامة حفل استقبال بالكلية للمستشارين الثقافيين للبالد التي
تدرس لغاتها بالكلية.
تقديم خدمة الت جمة.
تقديم خدمة نشر الكتب املت جمة.
تقديم دورات في اللغات املختلفة واملحادثات.
تقديم دورات في الت جمة العامة واملتخصصة.
تقديم دورات في املصطلحات السياحية والاقتصادية والعلمية

ألانشطة املجتمعية -:

• عقد دورات محو ألامية بالكلية.

عقد ملتقا للتوظيف بالكلية.
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• إقامة ندوة "الخريجون واكتساب الخب ات واملهارات املطلوبة لسوق
العمل".
• إقامة ندوة "معا ضد البطالة".
• عقد مؤتمر للتعريف بكلية ألالسن يدعى إليه طالب الثانوية العامة
وأولياو أمورهم.

 ألانشطة البيةية -:

•
•
•
•
•

تنظيم أسبوع البيئة.
إقامة ندوة عن "التدخين وأضرار على الصحة".
عقد دورة فى الدفاع املدني.
إقامة ندوة "البيئة ومشكالتها".
متا عة نشاط الجوالة

ثالثا  :التدريب -:

• تقدم الكلية تدريبا ألعىاو هيئة التدريس واملوظفين في الدفاع
املدني ومواجهة ألاىمات والطوارئ املختلفة.
• تعقد الكلية ورشة عمل عنوان "طرق التخطيط وإدارة الدرس"
لنخبة من مدرسذي اللغة إلانجليزية باملدراس التجريبية بحي الوايلي.
• تقدم الكلية دورة تدريبية ألعىاو هيئة التدريس إلعداد متطوعين
للمجتمع املدني للقىاو على ألامية في حي الوايلي
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 را عا  :الاتفاقيات والتعاقدات -:

• بروتوكول محو ألامية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة إدارة
وسط وبمقتىا تقدم الهيئة تدريبا لبعض املتطوعين من الكلية في
كيفية محو أمية الكبار ثم تقوم الكلية ب قامة عدة دورات وعدة
مستويات ملحو أمية الكبار في منطقة الوايلي ويقوم بالتدريس
متطوعون من الكلية.
• بروتوكول الكويت
• تعليم اللغة الانجليزية

 خامسا  :ملتقيات التوظيف -:

إقامة ندوة "معا ضد البطالة"
بدعوة العديد من الشركات
بالتعاون مع مكتب الخريجين بالكلية.

 سادسا  :محو ألامية -:

• تهتم الكلية بالقىية القومية الخاصة بمحو ألامية وفي هذا الصدد
قامت الكلية بالعديد من املنجزات منها:
• تقدم الكلية دورة تدريبية ألعىاو هيئة التدريس إلعداد متطوعين
للمجتمع املدني للقىاو على ألامية في حي الوايلي.
• تقيم الكلية عدة دورات وعدة مستويات ملحو أمية الكبار في منطقة
الوايلي ويقوم بالتدريس متطوعون من الكلية.
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سا عا  :إدراة ألاىمات والكوارث -:

• تم تفعيل وحدة إدارة ألاىمات والكوارث وضمان أمن وسالمة منشآت
الكلية والحفاظ على ألارواح مع إرساو قواعد الصيانة املستمرة
والتخطيط ملواجهة الطوارئ وألاىمات والكوراث.
• تعقد الكلية دورة تدريبية تنشيطية لبعض العاملين بجهاى ألامن على
أعمال الدفاع املدني ومواجهة ألاىمات.
• تعقد الكلية ندوة توعية للعاملين بالكلية للتعرف على كيفية مواجهة
ألاىمات والكوارث وحسن التصرف وتجارب إلاخالو.

 ثامنا  :رابطة الخريجين -:

يقدم مكتب الخريجين بالكلية العديد من الخدمات لطلبة الكلية
املتخرجين منها:

ألانشطة التي يقوم بها مكتب الخريجين في الكلية :

 - 1عمل الشهادات املؤقتة باللغة العربية وإلانجليزية
 -2عمل شهادات تقديرات الليسانس
 -3عمل شهادات الدرجات
 -4مراجعة الشهادات ألاصلية وإرسالها للجامعة
-5ا لرد على الخطابات الواردة بصحة البيانات من أي سفارة أو جهة
حكومية
 -6مراجعة ملفات الطالب للت كد من صحة البيانات
 -7مراجعة بيانات الخريجين على السجالت والنتائج
 -8سجل ب سماو طالب الفرقة الرا عة (أسماو-تاريخ امليالد –أرقام
التليفونات – املوبيل – )emailsوذلد لسهولة التواصل مع الشركات
والهيئات
 -9عقد لقاو بين الخريجين وإدارة الكلية وأعىاو مجلس إدارة جمعية
خريجي ألالسن.
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 -10الاتصال باألجهزة إلادارية املختلفة في املجتمع املتمثلة في وىارة
التنمية إلادارية ,الغرف الصناعية ,جهاى التعبئة العام وإلاحصاو ,
وغي ها من الشركات والوىارات والسفارات التي تتناسب طبيعة عملها
مع خريجي الكلية ( .التعاون املدني)
 -11إقامة مشروعات ترجمة للكتب ووضع املعاجم وذلد تحت
إشراف أساتذة الكلية لتوفي فرص عمل للخريجين ,وذلد باالتفاق
مع املجلس القومي للت جمة باملجلس ألاعلى للثقافة .
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كلي ددة ألالس ددن مؤسس ددة عريق ددة و رائ دددة
تتبن د د ددي ف د د ددي مج د د ددال الج د د ددودة املنش د د ددودة
فلس د د ددفة تق د د ددوم عل د د ددي توظي د د ددف كاف د د ددة
ألانشطة ألاكاديمية و إلادارية
و تهد د دددف إلد د ددي تحقيد د ددق رضد د ددا ألاط د د دراف
املس ددتهدفة ذات املص ددلحة م ددع الح ددرص
علددي التطددوير و التحسددين املسددتمر علددي
كاف د د ددة املس د د ددتويات و خدم د د ددة املجتم د د ددع
وتنمي ددة البيئ ددة ه ددي اح ددد أض ددالع مثل ددث
املؤسس د ددة العلمي د ددة الت د ددي تتك د ددون م د ددن
شددئون التعلدديم و الطددالب و الدراسددات
العليد د ددا و البحد د ددوث و خدمد د ددة املجتمد د ددع
وتنمية البيئة
و مد د ددن ث د د ددم كد د ددان البد د ددد مد د ددن الاهتمد د ددام
الفددائق بكددل مددا يخددص شددئون املجتمددع
و تنمي د د ددة ش د د ددئون البيئ د د ددة م د د ددن حي د د ددث
تحقيق الرؤية
و تفعيل الرسالة
و تنفي د ددذ ألاهد د ددداف و خدم د ددة الفئد د ددات
املستهدفة .

