
   

 

 

 قسم اللغة الفرنسية 

 دابها آبرنامج ليسانس اللغة الفرنسية ودليل 

 

 كلمة مدير البرنامج

ونظرا ألهمية اللغات، بات  ...  والتفاهم بين األفراد   منذ بداية الكون كانت اللغة وسيلة التواصل بين البشر 

أجنبية أخرى في سبيل مواكبة الحضارة  على اإلنسان ضروريا أن يتعلم ويتقن لغته األم بل وأن يلم بلغات 

: فإذا والتمدن وتبادل الثقافات والتفاعل مع الشعوب واألعراف المختلفة. ولكل لغة خصوصياتها وجمالها

ولعلنا في برنامج  فن.  كانت اللغة العربية هي لغة الضاد والفصاحة فاللغة الفرنسية هي لغة الموسيقى وال

لى إكساب الطالب األدوات اللغوية والمهنية التي تفتح أمامه آفاقا علميا بال  اللغة الفرنسية وآدابها نسعى إ

 حد.  

 

 نشأة قسم اللغة الفرنسية 

 

التعليم   جودة  لضمان  القومية  الهيئة  من  معتمدة  )كلية  األلسن  بكلية  قسم  أقدم  الفرنسية  اللغة  قسم  يعتبر 

من قبل رفاعة الطهطاوي    ١٨٣٥لكلية عام  ( حيث تزامن افتتاحه مع نشأة ا٢٠١٥/ ٢/ ٢٣واالعتماد بتاريخ  

بعد عودته من بعثته في فرنسا وذلك بهدف تخريج مترجمين قادرين على تعريب وترجمة العلوم األجنبية.  

كان قسم اللغة الفرنسية من أوائل   ١٩٥٧وبعد إغالق الكلية لمدة تجاوزت القرن، وعند إعادة افتتاحها عام  

 ستقبال الطالب وكان يضم أعضاء هيئة تدريس فرنسيي األصل.األقسام التي فتحت أبوابها ال 

سنوات( وبالتالي يمنح شهادة الليسانس في    ٤يضم قسم اللغة الفرنسية برنامجين دراسيين )مدة كل منهما  

اللغة الفرنسية وآدابها وشهادة اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية والفورية واألدب، عالوة على برامج  

 الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الترجمة أو اللغة أو األدب. 

 

 

 الرسالة

على المستوى المحلي    يسعى برنامج ليسانس األلسن في اللغة الفرنسية وآدابها إلى تحقيق التميز والريادة

واألدب  واللغة  الترجمة  مجاالت  في  والدولي  لخدمة   واإلقليمي  وتلبية  وذلك  ثقافيا  به  واالرتقاء  المجتمع 

 .احتياجات سوق العمل في مجاالت مختلفة

 

 هداف األ

 إجادة اللغة الفرنسية قراءة وكتابة وتحدثا.  -١

قراءة األدب بوعي بما يتيح له فرصة التعرف على أهم الكتاب والنصوص األدبية التي تمثل عصورا -٢

 واحترام اآلخر وثقافته.  لتأهيله للترجمةمختلفة في ثقافة اللغة الفرنسية 

لنحو الذي يمكنه من الترجمة  مطالعات على انصوص ومراجع وأدب وإجادة اللغة العربية من قواعد و-٣

 إلى اللغة العربية. من و

 تحليل بنية اللغة ومستواها باللغة الفرنسية. -٤

 إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة الفرنسية. -٥

 لقدرة على التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع وكتابة البحوث العلمية. -٦

مشروعات الترجمـة وتطبيقات الترجمة والبحـث العلمي والدراسـات اللغوية واألدبية   يالتفاعـل فـ-٧

والنقدية والدراسات المقارنة بهدف دعم التواصل بـين كلية األلسن والكليات المماثلة داخل وخارج الوطن 

 والمؤسسـات الثقافيـة ومنظمـات المجتمع المدني 



 

 البرنامج  ريادةصالة وأ

أول قسم تم إنشائه عقب الفرنسية الذي يتم من خالله تدريس برنامج اللغة الفرنسية وآدابها  يعد قسم اللغة

 . رافع الطهطاوي من بعثته في فرنساعودة الٌشيخ رفاعة 

 

 سمات تميز البرنامج

مقررات معظم الطلبة الملتحقين بالبرامج من خريجي مدارس اللغة الفرنسية، األمر الذي يستتبع مناهج و-

 .ذات مستوى متقدم في اللغة

  35توافق عدد الطلبة الملتحقين بالبرامج مع المعايير الدولية والمحلية للجودة حيث أن متوسط البرنامج ي-

 طالب 

توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل حيث أن الخريج يسد احتياجات سوق العمل في مجاالت عدة ي-

 السلك الدبلوماسي ... -اإلرشاد السياحي  -افة الصح – التدريس   –مثل : الترجمة  

 قبول الطلبة الوافدين وخاصة من الدول اإلفريقية الفرانكفونية. يتم -

 . دوليةيزين الحاصلين على جوائز محلية ولقسم عدد من األساتذة المتمضم اي-

 بنشر األبحاث محليا ودوليا.   يقوم أعضاء هيئة التدريس-

ورش العمل في المؤتمرات المحلية والدولية و يشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 والمهمات العلمية.

ب- البرنامج  ويقوم  المحلية  العلمية  الندوات  وتنظيم  والعالدولية  األساتذة  الجامعات  دعوة  بعض  من  لماء 

 الندوات العلمية. إللقاء المحاضرات والدولية  األجنبية و

الطالب - لجنة    اسنوي  يشارك  األوسطفي  الشرق  جونكور  جائزة     Goncourt le choix de)  تحكيم 

l’Orient)  بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية(AUF  و )لجنة التحكيم    يفر الطالب للمشاركة فاسي

 بالصالون الثقافي ببيروت )لبنان(. 

فضال عن ذلك حصل العديد من أعضاء الهيئة التدريسية على جوائز عدة نذكر منها على سبيل المثال ال  

  الحصر: 

 . ٢٠١٥حصول أ. د. ناهد عبد الحميد على لقب فارس باسم وزارة الخارجية الفرنسية عام  -

 مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة والثامنة. حصول أ. د. رشا الخميسي على -

 حصول أ. د. ريهام الخميسي على مكافأة النشر الدولي للدفعة السابعة والثامنة.-

وجائزة البحوث المتميزة    ٢٠١١حصول أ. د. كاميليا صبحي على جائزة التميز النسائي من فرنسا -

٢٠٠٣. 

 . ٢٠٠٩وزارة الخارجية الفرنسية عام  حصول أ. د. منار رشدي على لقب فارس باسم -

 . ٢٠٠٥حصول أ. د. علوية الحكيم على جائزة البحوث المتميزة -

 

 بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم اللغة الفرنسية 
 

 6 أستاذ 

 9 أستاذ متفرغ 

 5 أستاذ مساعد 

 6 أستاذ مساعد متفرغ 

 8 مدرس

 34 إجمالي هيئة التدريس 



 6 مدرس مساعد  

 3 معيد 

 9 إجمالي الهيئة المعاونة 

 43 العدد اإلجمالي الكلي 

 

 

 

 هيكل البرنامج

ــية  ،يدرس الطالب  ــاعة لغة عربية    32، خالفا لمقررات اللغة الفرنس ــمة عل)إلزامي( س ــنوات  4  ىمقس س

حيث أن اللغة العربية تصــقل مهارة الترجمة وهذا مدرج ضــمن مواصــفات برنامج اللغة العربية.   كذلك  

 .ساعة مقررات تخصص وفقا لالئحة 192ساعات لغة اجنبية ثانية+  6يدرس 

 

 %  34-20  )اللغة العربية( مقررات العلـــوم األساســــية -

 %  14-10 )اللغة األجنبية الثانية(مساعدة مقررات العلوم ال -

 %                                                                                            54-40   مقررات علـــــوم التخصــص  -

 %    6-4  لي(آمقررات من علوم أخري )حاسب  -

 %  12 -6   قاعة بحث ومراجع :مشاريع -

 %    100     إجمالي

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

يقبل القســم الطالب الحاصــلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لما يقرره مكتب التنســيق و بشــرط  -

 %  70أال يقل مجموع درجات اللغات الثالث عن 

الدبلومة األمريكية( على أن يكون   –  IGيقبل القسم طالب الشهادات المعادلة من مصر والبالد العربية ) -

حصــل عليها طالب الثانوية العامة بنفس عام االلتحاق وبشــرط   يالطالب  حاصــل على نفس الدرجات الت

 بتدائية.أن يكون قد درس اللغة الفرنسية منذ المرحلة اال

ــلين على الثانوية العامة بلغت - ــم يقبل الطلبة الوافدين من البالد العربية والحاصـ ــريطة أن القسـ ين فقط شـ

اللغة الفرنـسية ويلتزم الطالب بأداء امتحان تكميلي في اللغة الثانية قبل انتقاله   يتكون إحدى  هذه اللغتين ه

 يرغب في االمتحان فيها(. يإلى الفرقة الثانية )وللطالب حق اختيار اللغة الثانية الت

 

 والتعلم بالبرنامج أساليب التعليم

 محاضرات ال-

 حوارالمناقشة وال-

 ذهني العصف ال-

 مهام بحثية -

 ذاتي التعلم ال-

 تعاوني التعلم ال-

 التعلم الهجين -

 

 ليسانس اللغة الفرنسية وآدابها: المواصفات العامة لخريج برنامج 



 بنهاية البرنامج يجب أن يكون الخريج قادرا على: 

 أوال: علمية أكاديمية:  

 وتحدثاً.إجادة لغة التخصص قراءة وكتابة   •

قراءة األدب قراءة واعية تتيح للطالب فرصة التعرف علي أهم الكتب والنصوص األدبية التي   •

 تمثل عصوراً مختلفة في ثقافة لغة التخصص.

 ترجمة النصوص المتنوعة )سياسية وعلمية واقتصادية ... الخ( ترجمة دقيقة وأمينة وواعية.  •

إجادة اللغة العربية من قواعد وأدب ونصوص ومراجع ومطالعات علي النحو الذي يمكنه من   •

 الترجمة من وإلي اللغة العربية. 

 تحليل بنية ومستوي ووظائف الخطاب في لغة التخصص. •

 التفاعل االيجابي مع الثقافات األخري مع الحفاظ علي هويته الثقافية القومية. •

 لي جانب لغة التخصص.إجادة لغة أجنبية ثانية إ •

 كتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية والنزاهة البحثية.  •

 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللي.  •

 التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع.  •

 توظيف المعرفة لخدمة أهداف مجتمعية.  •

 

 ثانياً: قومية / ثقافية: 

 زات علي المستوي الشخصي واألكاديمي موجهة لخدمة المجتمع. تحقيق إنجا •

في   • والثقافية  الفكرية  التنمية  في  يسهم  ألن  واإلنساني  الثقافي  والوازع  المبادرة  بروح  التحلي 

 مجتمعه. 

 وضع المعرفة في إطار اخالقي يستهدف خدمة اإلنسانية.  •

 الربط بين المعارف المختلفة. •

 وثقافته وقبول اآلخر المختلف.التحلي باحترام الرأي اآلخر  •

التفاعل في المشروعات الحضارية مثل )الترجمة والبحث العلمي والدراسات اللغوية واألدبية   •

والنقدية والدراسات المقارنة( والتي تهدف إلي دعم التواصل بين الكلية والكليات المماثلة داخل 

 مدني.وخارج الوطن وكذا المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع ال

 الوعي بدوره الهام في حوار الثقافات. •

 

 : الطالبي نظام اإلرشاد

للطالب المسجلين بالبرنامج وقد تم وضعه ضمن نظام كامل لمواجهة    الطالبي إلرشاد  اتتبنى الكلية  نظام  

احتياجات الطالب فهو يمثل محوًرا رئيًسا في العملية التعليمية وضرورة ُملحة لتحقيق متطلبات جودة  

التعليم بالكلية، حيث انه نظام ضروري للتوفيق بين أهداف التعليم الجامعي وحاجات الطلبة . و يقوم به  

التدريس بالكلية بهدف مساعدة الطالب في التغلب على ما قد يصادفهم من مشكالت تحول    هيئة أعضاء  

ويتم    2013/2014بدأ العمل بنظام اإلرشاد الطالبي في البرنامج عام  و قد  دون تحقيق أهدافهم التعليمية.  



تاريخه حتي  عام  كل  به  التدرالعمل  هيئة  أعضاء  السادة  على  الطالب  توزيع  يتم  حيث  )مرفق  ،  يس 

6/2/1/1 ) . 

 :ويقوم المرشد الطالبى ب 

  .متابعة الطالب أكاديميًّا وإرشادهم ومالحظتهم ورفع التقارير والتوصيات لرئيس القسم .1

تزويد الطالب باالقتراحات والنصائح لتحسين تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم في التغلب على  .2

  .مشاكلهم األكاديمية واإلدارية

االهتمام بحاالت التأخر الدراسي، والعمل على دراسة أسباب ذلك التأخر وتقديم يد العون   .3

  .واقتراح الحلول المناسبة

مساعدة الطالب الكتشاف قدراتهم وميولهم وتحديد أهدافهم وتنمية إمكاناتهم مما يحقق مصلحة  .4

  .المجتمع

ظام الدراسة بها من خالل برامج إرشادية تهيئه الطالب المستجدين لمعرفة الحياة الجامعية ون 5

  .وتوجيهية

  .نشر الوعي بالئحة الكلية والجامعة بين الطالب  6

  .تذليل العقبات التي تعوق التحصيل العلمي للطالب  .7

العمل على توطيد العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس و بناء عالقات اجتماعية للطالب   .8

  .مع زمالئه

طالب على التمسك باألخالق الفاضلة والسلوك الحضاري والتحلي بصفات طالب العلم حث ال .9

  .وآدابه

  .دراسة الظواهر السلوكية السلبية لبعض الطالب والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها  .10

توجيه الطالب المتعثرين دراسيًّا وإرشادهم واالهتمام بهم ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمي  . 11

 ساعدتهم في التغلب على ما يواجهونه من عقبات.وم

، حيث تم تنفيذ لوحة  .رعاية الطالب المتفوقين وإرشادهم ومعاونتهم على االستمرار في التفوق . 12

  و تم توزيع شهادات تقدير .   2020-2019شرف بها صور أوائل البرنامج للعام  

من مواهب    2020- 2019تم االستفادة في العام    االهتمام بالطالب الموهوبين ودعم إبداعاتهم، و قد  . 13

تحت إشراف    طالب الفرقتين األولى و الثانية حيث قاموا بتنفيذ فيلم قصير عن فيروس كورونا المستجد 

 منسق اإلرشاد الطالبي، كما تم تكريم الطالب التفوقين فنيا أو رياضيا و توزيع شهادات تقدير عليهم. 

االحتياجات الخاصة على التحصيل العلمي والتكيف االجتماعي والنفسي،  مساعدة الطالب ذوي   . 14

  .ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها

نهم من النجاح في الوظائف المختلفة   . 15 مساعدة طالب الفرقة الرابعة وتهيئتهم للحياة العملية بما يمك ِّ

  .وخدمة المجتمع

 

 التدريب الميداني 

الميداني أهمية لكل من الطالب وجهة التدريب والكلية، إذ يمنح التدريب الميداني الطالب فترة  يمثل التدريب  

تعد فترة    .من التجربة العملية في مجال التخصص يمكن أن يدرجها الطالب في السيرة الذاتية عند التوظيف

ا مستقبال. يوفر  المؤسسات والهيئات التي يتاح له العمل فيه  ىالميداني فرصة للطالب للتعرف عل  التدريب 

لجهة التدريب كوادر من الطالب ذوي الكفاءة إلنجاز األعمال المختلفة مثل الترجمة،    يالتدريب الميدان



والحفظ،   األرشفة  ومهارات  الحاسوب،  برامج  واستخدام  المختلفة،  األجنبية  اللغات  باستخدام  والتواصل 

الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية واإلعداد لها، باإلضافة إلى إعداد التقارير   وار، وتحضيرواستقبال الز

 وتوثيق المعلومات. 

 ( 1- 1-3-8)ُمرفق  ُخطة التدريب الميداني الُمعتمدة لطالب البرنامج

البيئة وخدمة    يضع البرنامج ُخطة ُمعتمدة للتدريب الميداني ويتم تنفيذها بالتعاون مع وكيل الكلية لشؤون

 المجتمع، والذي يُقدم تقريًرا سنويًا عن التدريب الميداني للبرنامج يتضمن: 

 تقرير منسق التدريب الميداني بالبرنامج  .1

 ُمعدل انتهاء طالب الفرقة الرابعة من التدريب الميداني.  .2

 مالحظات جهات التدريب. .3

 إجراءات البرنامج التصحيحية.  .4

 خدمة المجتمع وقراراتها. ُمقترجات لجنة شؤون البيئة و .5

ع جهات التدريب   أنواع برامج التدريب الميداني للطالب وتنوُّ

يُتيح البرنامج عدة برامج للتدريب الميداني في عدة جهات، نذكر منها: وكاالت األنباء والصحف الناطقة  

الترجمة واللغة والشركات العاملة  باللغة الفرنسية والبنوك والمدارس الفرنسية والشركات العاملة في مجال  

 في مجال السياحة. 

 آليات تقويم نتائج التدريب الميداني للطالب 

تقوم وحدة متابعة الخريجين التابعة للكلية بإعداد استبيانات الستطالع رأى المؤسسات في خريجي كلية  

ى تطوير أداء والعمل علاأللسن للوقوف على مدى رضاء المؤسسات عن مستوى خريجي كلية األلسن  

ضوء هذه االستبانات. كما تقوم الوحدة بإعداد استبانات حول أنشطة الوحدة وعمل    يخريج كلية األلسن ف

تحليل لهذه االستبيانات للتعرف على مدى رضاء الخريجين ومؤسسات العمل المختلفة واستفادتهم من هذه  

يل هذه االستبيانات. وبناء على نتائج هذه االستبانات، ضوء تحل  يوالعمل على تطوير أداء الوحدة ف  األنشطة

يتم تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف. ثم يتم إرسال نتائج تحليل االستبيانات إلى القسم من أجل العمل على  

 تدعيم نقاط القوة وعالج نقاط الضعف لدى الطالب. 

لجهة التدريب الرجوع إلى قوائم الطالب الذين دربوا عند توظيف الخريجين    ي كما يتيح التدريب الميدان

مستقبال. تَُطور المناهج والمقررات بالكلية في ضوء التغذية الراجعة من التدريب؛ إذ يربط التدريب الكلية  

تنظيم  يتم  كذلكبالمجتمع ويساعد على إنشاء عالقات إيجابية متبادلة مع الهيئات والمؤسسات ذات العمالة. 

و سنويًا  التوظيفي  العمل الملتقي  فرص  بعض  توفير  بهدف  العمل،  سوق  من  أطراف  إلى  الدعوة  ه  تُوجَّ

 . للخريجين

 

 التعاون مع الجانب الفرنسي لدعم طالب قسم اللغة الفرنسية بكلية األلسن جامعة عين شمس 
 برنامج الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة 

 ٢٠٢١- ٢٠٢٠الجامعي  العام 
 
 
التعاون   أواصر  إلى دعم  الفرنسية  اللغة  الجهات األجنبية من أجل دعم طالب  الرسمي  يسعى قسم  مع 

 برنامج الترجمة التحريرية والفورية. 
 

 :  ٢٠٢١-٢٠٢٠وقد تمثل هذا التعاون في ثالثة أنشطة خالل العام الجامعي  
 



 : Institut françaisأوال التعاون مع المعهد الفرنسي 

ال - امتحان  دخول  رسوم  في  تخفيض  على  الفرنسي    DALF C1الحصول  المعهد  بتنظيمه  يقوم  الذي 

Institut français  طالب من هذا التخفيض  ٢٣ج .... واستفاد  ١٩٧٥ج إلى   ٢٨٢٠من . 

 : خالل مسابقة جونكور اختيار الشرق ثانيا التعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية من

 
 

طالب من برنامج الترجمة التحريرية والفورية في مسابقة جونكور الشرق التي تنظمها الوكالة    ٥شارك  

الجامعية للفرانكفونية والتي تنص على قيام الطلبة بقراءة الروايات التي تدخل في إطار المسابقة الرسمية  

واختيار الرواية  الرسمي للجائزة  يتم نشره على الموقع  للمسابقة الدولية جونكور وكتابة نقد أدبي لكل رواية  

 األفضل للترشح للجائزة. 

 : La Médiationدورة الوساطة التعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية من خالل : ثالثا

طالب من برنامجي الترجمة التحريرية والفورية )نظام الساعات المعتمدة( وليسانس اللغة   ٢٥شارك 
بالتعاون مع   ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠- ٩لي( في ندوة الوساطة التي عقدت يومي الفرنسية وآدابها )النظام الفص

 المركز المهني للوساطة بجامعة القديس يوسف ببيروت وقدمتها السيدة ريما يونس. 
 

 
 

 

 البرنامج والجودة: 

ٌ   ىتبنً ي ومن ثم فإنه  يسعى قسم اللغة الفرنسية للحصول على االعتماد البرامجي    - ة  ي اٌس يالقٌ االكاديمية  ر  يي المعا

   –  NARSة يالمرجعٌ 

tandardsS eferencesR cademicA ationalN  المعرفةو من  االدنى  الحد    knowledge  هى 

هذه    قد تم اعتماد و  .لضمان الممارسة الجيدة لمهنته  برنامجالتى يجب ان يمتلكها خريج ال  skillsوالمهارة  
 . 2010-11-10في مجلس قسم اللغة الفرنسية بتاريخ المعايير األكاديمية 

 



 ويحرص البرنامج على التالي: 

 .  غويةالمعامل اللخالل  ب منيالتعلم بالتدرٌ  •

 ة. يع البحثٌ يالمشارٌ  خاللالتعلم التعاوني من  •

 دانى. يب المريل التد يتفعٌ  خاللمن  بالتجربةالتعلم  •

 و دوره في تنمية مهارات الطالب self learningالذاتي التعلم  •

 E learningالتعليم االلكتروني   •

 

 دور الطالب في االعتماد األكاديمي 

األساسي في تطبيق نظم   يمكن بلورة دوركوجودة التعليم مسئولية الجميع وأهم طرف فيها هو الطالب، 

 في المحاور اآلتية :  بالبرنامججودة التعليم  

   .مخرجات التعلم المستهدفة منهلمعرفة كل مقرر توصيف اطلع دائما على  •

وشارك  يسند إليك من تكليفات وقراءات ، بأن تؤدي ما التعليم والتعلم ةعمليساعد أساتذتك في  •

 .بفاعلية في المناقشات التي تطرح داخل قاعات المحاضرات، واطرح أسئلة هادفة وبناءة

إلخ(، والتى  ... التعلم الذاتى –تفاعل مع أساتذتك، لتطبيق أساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكتروني   •

 .تهدف إلى تسليحك بمهارات أساسيه يطلبها سوق العمل

او المرشد   احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديميلليسانس األلسن: اإلرشاد الطالبي  .1

  واطلب نصيحته باستمرار. الخاص بك، واسأله عن كل ما تريد، الطالبي

شارك بفاعلية فى التدريب الميدانى، الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق  : التدريب الميداني .2

 العمل. 

 الذي يعقد سنويا لالنفتاح على سوق العمل.يف ملتقى التوظ .3

عمل على إعداد الطالب والخريجين إعدادا جيدا يتمشى واحتياجات  التي توحدة متابعة الخريجين  .4

  .سوق العمل

 

 آلية تلقي الشكاوى

 صناديق الشكاوى  •

 رئيس القسم  •

 الطالبي المرشد  •

 اتحاد طالب كلية األلسن  •

 والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم  •

 

 التطوير دور الطالب في خطة التعزيز و

إلى أقصى الدرجات، حتى يتحقق الهدف  موضوعيا التعليم والتعلم، وأن تكون ياحرص على تقييم عمليت 

 يجرى هذا التقييم من خالل أساليب رسمية مثل:   المرجو من هذا التقييم، وعادة ما

 .تدريس المقررفي نهاية   )االستبيان( الذي يتم استيفاؤه االستبانة •

 . الذي يعقد مرتين سنوياالمؤتمر العلمي  •

 

   http://alsun.asu.edu.egللكلية يالموقع الرسم ، نرجو زيارةمزيد من التفاصيلل
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 للبرنامج صور من األنشطة العلمية 
 

 















 

 


