كلية معتمدة
جامعة عين شمس
كلية األلسن
قسم اللغة اإلسبانية

تقرير الدعم الفني الثقافي
قام قسم اللغة اإلسبانبة أساتذة وطالبًا بالعديد من األنشطة واإلنجازات الثقافية والفنية خالل العام
الدراسي  2021-2020عل ًما بأن ظروف جائحة كورونا حالت دون تنفيذ المزيد من األنشطة التي
كان من المخطط القيام بها وتم تأجيلها لحين تحسن األوضاع.
وفيما يلي سوف نرصد أبز األنشطة التي قام بها قسم اللغة اإلسبانية:
 مشاركة طالب األلسن (مارينا أشرف -ريتا عادل -ساندي سمير -ليديا سامي -محمود ماجد-أحمد مضان) بفيديو بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ضمن نشاط السفارة اإلسبانية مع
الجامعات المصرية ونشر على صفحة السفارة اإلسبانية بتاريخ 2020/11/3

الرابط:
https://www.facebook.com/EmbajadaDeEspanaEnElCairo/vid
/eos/745137789426361
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 زيارة المستشار الثقافي اإلسباني إلى الكلية ولقاءه مع أ.د .سلوى رشاد عميدةالكلية و أ.د .محم الصغير رئيس القسم وأساتذة وطالب القسم بتاريخ -12-2
 2020في الكلية حيث ألقى محاضرة قيمة عن الجغرافيا والسياحة في إسبانيا
ليتعرف عليها طالب القسم بشكل موسع وشيق .وقبل أن يتوجه السيد المستشار
الثقافي إلى الكلية كان قد قام بزيارة إلى الجامعة حيث التقى باألستاذ الدكتور
محمود المتيني رئيس الجامعة والسادة النواب تم فيها دراسة سبل التعاون بين
البلدين.

 زيارة سفير فنزويال إلى الكلية ولقاءه مع أ.د .سلوى رشاد عميدة الكلية و أ.د.محمد الصغير رئيس القسم وأساتذة وطالب القسم بتاريخ  2020-12-9حيث
ألقى محاضرة قيمة عن فنزويال ليتعرف عليها أساتذة وطالب القسم بشكل موسع
وشيق .وبعد انتهاء زيارة السفير إلى الكلية قام بزيارة إلى الجامعة حيث التقى
باألستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والسادة النواب تم فيها دراسة
سبل التعاون بين البلدين.
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 حضور طالب قسم اللغة اإلسبانية أسبوع سينما إيبروأمريكا الذي أعدته السفارةاإلسبانية في الفترة بين  9و 15ديسمبر  2020ووجهت دعوة إلى جيع أساتذة
وطالب اللغة اإلسبانية في مصر.

 -دعم الكتب من سفارة الكوادور يوم  17مارس في مقر السفارة.
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 اشتراك طالب الفرقة الرابعة (محمد رزق -محمد حمدي -يارا عادل -فاطمة أبوالريش -محمد أسامة) وحصولهم على شهادات في دورة اآلثار المصرية
الفتراضية التي نظمتها السفارة المصرية أيام  25-24-23مارس 2021
إلعداد طالب الجامعات المصرية الراغبين في العمل بالسياحة بعد التخرج.

 إشتراك بعض األساتذة والطلبة في قراءة الكيخوتي التي تحتفل بها السفارةاإلسبانية كل عام بمناسبة اليوم العالمي للغة اإلسبانية بتاريخ  23إبريل ونشرت
مشاركة قسم اللغة اإلسبانية في كلية األلسن على رابط اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=iMbLh6oUyxM
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مذكرات التفاهم واالتفاقيات:
قام القسم بإعداد عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات:
 اتفاقية إراسموس لتبادل األساتذة وطالب الدراسات العليا :في انتظار موافقةالمجلس األعلى للجامعات
 مذكرات التفاهم مع سفارة إسبانيا وسفارة فنزويال وجامعة التصالت بالمكسيك:محل دراسة في الجامعة.
 تكريم طالب قسم اللغة اإلسبانية على مستوى الجامعة: تم تكريم الطالبة "ريتا عادل" بالفرقة الرابعة لمشاركتها الفعالة في مؤتمرالجامعة "جامعات الجيل الرابع" يومي  7و 8إبريل .2021

 قام السيد رئيس الجامعة بتكريم:الطالبة إستر جبرائيل عجايبي بالفرقة الرابعة قسم اللغة السبانيةالطالبة إسراء طلعت حافظ بالفرفة الرابعة قسم اللغة السبانيةالطالبة رضوى حسن سعد بالفرقة الرابعة قسم اللغة السبانيةوذلك على إنجازهن في مشروع محو األمية .
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التدريب الميداني:
باإلضافة إلى بروتوكولت التدريب الميداني التي أعدتها الكلية وفصول محو األمية،
قام القسم بتوفيرفرص تدريب ميداني بالتعاون مع سفارتي فنزويال والدومينيكان لبعض
طالب القسم في عدد من أعمال ترجمة األفالم واللقاءات والمستندات.
أنشطة أجلت بسبب قرارات وزارة التعليم العالي والجامعة بتعليق األنشطة الحضورية
وتقديم موعد االمتحانات:
 اليوم الثقافي اإلسباني الذي كان من المقرر عقده يوم .2021/6/1 اليوم الثقافي الكولومبي الذي كان من المقرر عقده في الفصل الدراسي الثانيبالتعاون مع سفارة كولومبيا.

رئيس قسم اللغة اإلسبانية
ا.د .محمد الصغير التمساح
-
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