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  قسم اللغة الصينية                                                                                                            كلية معتمدة

 التعريفي لطالب الفرقة األولى اللقاء
 2022-2021العام الجامعي 

لعام الجامعي ونظام الداعات السعتسدة ل  الشظام الفرمي  التعريفي لظالب الفرقة األولىالمقاءعقد 
بحزهر بقاعة السؤتسرات  الحادية عذرالداعة  31/10/2021 يهم األحد السهافق 2021-2022
.  األساتذة والهيئة السعاونةبعض من الدادة رئيس القدم ومرفت عمى / ة الدكتهرةاألستاذ

 :الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللقاء التعريفي
 وتهشئتهم بالعام طالب الفرقة األولى ب بالترحيب لقاءالمرفت عمى /  الدكتهر ةبدأت األستاذ -

 .ديالجدالدراسي 
 .تقديم نبذة مختررة عن الكمية والسباني والقاعات وأماكن السحاضرات -
 .تعريف الظالب بشظام الجهدة بالكمية -
تعريف الظالب بشظام االعتساد وصفات الظالب السعتسد، أهسية استسرارية االعتساد ودور الظالب  -

 .في هذا األمر
 .ووليات تمقي الذشهو . حقهق الظالب وواجباته -
 .تعريف الظالب بآلية وكيفية تقديم االلتساسات والتظمسات فيسا يخص الشتيجة -
 .، وندبة الحزهر والغيابالظالب   ووليات محاسبة -
/ ( http://alsun.asu.edu.eg)االطالع عمى الخدمات الظالبية عمى مهقع الكمية   -
 التهاصل مع القدم عن طريق صفحة قدم المغة الريشية الرسسية -
 االطالع عمى تهصيف البرنامج -
 .تعريف الظالب بشظام مادة الحاسب اآللي، ومادة حقهق اإلندان -
 .تعريف الظالب بغرفة رفاعة والدورات التي تقيسها لتقهية الظالب -
 .تعريف الظالب بأنهاع االستبيانات وأهسيتها -
 . جامعة عين شسس، وكيفية التدجيل–تعريف الظالب بسعهد كهنفهشيهس  -
 (يسمئ االستبيان )استظالع رأي الظالب عن السقرر والسحاضر والتدهيالت الداعسة  -
 أهسية السؤتسر العمسي وضهابط الحزهر وفقا لقانهن تشظيم  الجامعات  -
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السعدشر – السشح  )اإلرشاد الظالبي ودعم القدم العمسي لمظمبة الستفهقين -
 (مجسهعة التقهية)والستعثرين  (الريفي

 التدريب السيداني ضهابظه وولياته واالطالع عمى كتيب التدريب السيداني -
أعسال الدشة تهزع عمي االختبارات خالل الفرل )معايير وضهابط مشح درجات أعسال الدشة  -

 (األنذظة الثقافية والعمسية التي يشمف بها الظالب – الشذاط والتفاعل أثشاء السحاضرة – الدراسي 
السشح السقدمة من الحشهمة الريشية لمستفهقين  -
 األنذظة الظالبية والسدابقات الثقافية -
 .تعريف الظالب بفتح ركن لغة صيشية جديد كسعسل لمهسائط الستعددة -
/ كسشرة الكمية)تعريف الظالب بتعدد وسائل االتراالت وتكشهلهجيا السعمهمات الستاحة  -

 .(الفيدبهك
 .تعريف الظالب باترال مشتبة الكمية بالسشتبة الرقسية لمجامعة -
 . زيادة وعى الظالب بأهسية الشظافة والحفاظ عمى السرفقات العامة لمكمية -
تعريف الظالب بسجاالت العسل الستاحة لدارسي المغة الريشية والسهارات السظمهبة في سهق  -

 .العسل
 .تعريف الظالب بظبيعة المغة الريشية وثقافتها -

 .وفيسا يمي بعض الرهر من المقاء التعريفي
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 :وقد تم نذر المقاء عمى العديد من السهاقع اإلخبارية وفيسا يمي بعض الميشكات

https://www.elbalad.news/5035616 
https://www.youm7.com/story/2021/11/8/5527359 
https://www.albawabhnews.com/4464809 
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3563775/1/ 
https://www.elmogaz.com/724221 
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/925238.html 
 

 رئيس مجلس قسم اللغة الصينية

              مرفت على / د.                                                                                      أ
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