
 2022-2021تقرير عن الطالب الوافدين لبرنامج اللغة االسبانية للعام الجامعى 

 

 لية تحديد الطالب الوافدين:آ

 الذين يأتوا إلى مصر بغية االلتحاق بالجامعات المصرية.  العرب و االجانب  الطالب الوافدين هم الطالب 

 

واألهلية التابع لوزارة التعليم العالى، فانه تم تحديد قواعد    المصرية  لجامعات الخاصةاألعلى لاوضح مجلس  

في الجامعات المصرية الخاصة والجامعات    2022-2021قبول الطالب الوافدين الي مصر العام الدراسي  

أن يكون الحد األدنى لمجموع تقدم الطالب  المصرية األهلية ومن اهم شروط القبول في الجامعات الخاصة

 .  %55والكليات النظرية   %65لتحاق بالجامعات الخاصة واألهلية بالكليات العملية الوافدين لال

 

،   2021لجامعات المصرية لقبول الطالب الوافدين لمصر  ل  األعلى  كذلك من بين الشروط التي أقرها مجلس

عدد الطالب مراعاة اشتراطات القبول التى تحددها سفارات الدول التى يتبعها الطالب الوافدين، وأن يكون  

التقدم لاللتحاق  للكلية، ويحق للطالب الوافدين  الوافدين المقبولين بكل كلية زيادة إضافية على العدد المقرر 

بكليات الجامعات الخاصة واألهلية فى أى وقت خالل فترة تنسيق القبول، على أن ترسل الجامعة عقب انتهاء 

 .افدين بكل كلية إلى مكتب القبول للجامعات الخاصة واألهليةفترة التنسيق كشوفاً بأسماء وبيانات الطالب الو

 

 و يضم قسم اللغة االسبانية ثمان طالب من الوافدين فى الفرق األربعة موزعين كاآلتى: 

 من سوريا(  –)الفرقة األولى     مايا محمد ياسر الحالق   -1

 من اليمن(    -)الفرقة األولى ريوم أحمد قاسم محسن     -2

 من سوريا(  -)الفرقة األولى زينب ماجد محمد البين      -3

 من سوريا( –)الفرقة األولى    اية تمام حلبونى               -4

 سطين( لمن ف -عمار ياسر تحسين محمد   )الفرقة الثانية -5

 من فلسطين(  -أدهم عماد يوسف أبو عواد )الفرقة الثانية -6

 من سوريا(  -الثالثةصفاء أكرم عثمان الخلف   )الفرقة  -7

 من سوريا( -حسام عبد الحميد الكركولى  )الفرقة الرابعة -8

 

و من خالل االجتماعات التى يقيمها القسم مع الطالب الوافدين لحرصه على تذليل أى عقبات أمامهم  

 و هى كاألتى:   أوضح بعد الطالب بعض المشاكل التى تواجههم

 

الجامعى و كلمة المرور الخاصة بمنصة الكلية االلكترونية مما  تأخيرهم فى الحصول على االيميل  * 

 و عدم حضور المحاضرات األونالين.  يسبب لهم تأخير فى المسيرة التعليمية عن باقى زمالئهم

 



 المثل مع باقى الطلبة. حدوث  حجب النتيجة بسبب عدم أجراء تحليل االيدز على الرغم من عدم *

 

 ألنها تكون فى بعض األحيان مرتفعة بالنسبة لهم.  *أيضا طالبوا بحفض المصاريف

 

تلك  بتقليل  طالبوا  و  لها  يتعرضوا  التى  الروتينية  األجراءات  كثرة  أيضا  الوافدين  الطالب  *أوضح 

 االجراءات التى تتسبب فى تأخير أوراقهم فى أغلب الوقت.

 

 أيضا.  *كما أوضحوا التأخير فى استالم كارنية الجامعة و شهادة تطعيم كورونا

 

 كما تقدموا الطالب الوافدين ببعض المقتراحات و منها:  

 

 األهتمام بهم من خالل تسهيل المعاملة فى األوراق المطلوبة.  •

 سرعة التعامل معهم و أعطائهم االيميل الجامعى و كلمة المرور كباقى زمالئهم.  •

 :لطالب الوافدينالدعم الذى يقدمه القسم ل

 االسبانية بتقديم الدعم المطلوب للطالب الوافدين من أبنائنا الملتحقين بالقسم من خالل: يقوم قسم اللغة 

 

الدعم النفسى لهؤالء الطالب و أنهم فى بلدهم الثانى و خصوصا أن الكثير منهم يقيموا بمفردهم بعيدا  -1

 عن باقى أسرهم. 

 

 ة. دمجهم فى المجتمع الجامعى و الطالبى بشكل كبير لكسر حاجز الرهب -2

 

تأخيرهم فى بدأ الدراسة عن باقى الطلبة  ل  اصةالدعم األكاديمى من خالل ساعات االرشاد الطالبى و خ -3

 نظرا لتأخير أوراقهم. 

 

و   -4 الطالب  الصغيرورئيس معيار  أ.د. محمد  القسم  يتكون من رئيس  الواتس أب  أنشاء جروب على 

منسق الجودة البرامجية د. مروة مصطفى    منسق العالقات الثقافية و الخارجية للقسم أ.م. يمنى عزمى و

نهى عبد المجيد و من الهيئة المعاونة أستاذة سارة جمال   .وعضو معيار الطالب بالجودة البرامجية د 

 باالضافة الى جميع الطالب فى الفرق االربعة و ذلك لسرعة تذليل أى عقبة لديهم. 

 

كل عام و بحضور المؤتمر العلمى للكلية دعوة الطالب الوافدين لحضور المؤتمر العلمى للقسم من   -5

 لهذا العام الجامعى.

 

الموافق   -6 الثقافى  بهم فى االسبوع  احتفالية خاصة بهم تحت عنوان )ملتقى    9االحتفاء  مارس و عقد 

و كلمة أ.د. ناصر    عميد الكلية  الطالب الوافدين( حيث تتضمن الجلسة االولى كلمة أ.د. سلوى رشاد 

عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و د. هاجر سيف الدين مدير االدارة المركزية للطالب  



الوافدين و د. شيروت األحمدى مدير مكتب الوافدين بجامعة عين شمس و د. الهام بدر مدير مكتب 

 عرض مداخالت مفتوحة لهم. الوافدين فى الكلية و يتم تكريم الطالب فى هذه االحتفالية و

 

تشجيع الطالب الوافدين لتقديم مواهبهم من خالل اليوم الثقافى الخاص بالقسم من تمثيل و غناء و القاء  -7

 شعر.

 

و تم التوصية بعمل استبيانات خاصة بالطالب الوافدين و تحليلها و االستفادة من مخراجاتها لتحسين   -8

 خالل مسيرتهم الجامعية.  أحوالهم و تذليل العقبات التى تواجههم

 

 آلية جذب الطالب الوافدين:

 

 يقوم قسم اللغة االسبانية بتقديم رؤيته لجذب الطالب الوافدين و زيادة أعدادهم كاألتى: 

 

االعالن عن مكانة كلية األلسن و تاريخها العريق فى تخصص الترجمة و األدب على مر  •

 األلكترونى. العصور على موقع الكلية 

باللغتين   • االلكترونى  الكلية  تميزها عن غيرها  على موقع  التى  الكلية  امكانيات  عرض 

 العربية و االنجليزية. 

التعريف باعضاء هيئة التدريس و الحاصلين على جوائز محلية و عالمية على موقع الكلية  •

 االلكترونى. 

االفريقية الموجودة بمصر لتعريفهم بهدف و  واصل بمكاتب التمثيل الثقافى العربية و  تال •

 رسالة الكلية و مدى تميزها فى مجالها.

تنظيم ندوات دعائية للمعنين بالتبادل الطالبى و التمثيل الثقافى فى السفارات العربية و   •

 االفريقية. 

 عقد لقاءات بصورة دورية للطالب الوافدين لحل جميع مشكالتهم.  •

 الطالب بالتوصية و ترشيح الكلية فى بلدهم. المعاملة الحسنة التى تشجع  •

و عن برنامج الساعات المعتمدة من خالل الموقع االلكترونى    عالن عن برامج الكليةاال •

 للكلية.

عرض وافى لكافة التفاصيل من مقررات دراسية و المصاريف و كافة المعلومات بوضوح   •

 اق بالكلية.على الموقع مما يسهل على الطالب أتخاذ القرار فى االلتح

بالطلبة   • الخاصة  طالبية  األنشطة  و  الثقافية  و  الدراسية  المختلفة  البرامج  عن  االعالن 

 الوافدين. 

الحرص على قياس رضا الطالب الوافدين من خالل استبيانات دورية و االستفادة من  •

 نتائجها. 

 لقسماعداد                                                            رئيس ا

 د. نهى عبد المجيد                                     أ.د. محمد الصغير أحمد 

 



 

 

 

 

 

 

 


