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ةعبريال ات السامية/ شعبة المغةالمغ برنامج وآدابيا                                                                 كمية معتمدة    

 محضر المقاء التعريفي

01/01/2122الموافق  يوم االثنين  

  :كممة افتتاحية عن البرنامج

بدأ المقاء  01/01/2122يوم اإلثنين الموافق في تمام الساعة العاشرة صباًحأ عن           

 ةير و فلا ةمجر تلا ةعاق يف ايبادآو  ةير بعلا ةغملا ةبعش /المغات السامية جمانر بلالتعريفي 

وبدأت الجمسة بكممة افتتاحية ألقتيا د. نرمين يسري حيث تم الترحيب بالطالب  ،ةيمكلاب

والتينئة بالعام الدراسي الجديد، وتم عرض نبذة تاريخية عن نشأة قسم المغات السامية، 

ميد أ.د. دمحم عوني عبدالرؤوف، وقد مرت الئحة القسم بقرار الع 0191حيث نشأ القسم عام 

بعدة تعديالت وفًقا الحتياجات سوق العمل، وييتم البرنامج اآلن بدراسة المغة العبرية 

 وآدابيا.

أما عن المواد التي يتم تدريسيا في القسم فتنقسم إلى: مواد لغوية ومقالية ومواد االستماع 

لييا إلى جانب المواد اآلدبية والحضارية التي من شأنيا  والمحادثات والترجمة من العربية وا 

 أن تثقل ثقافة الطالب.

كما تحدثت عن حقوق الطالب وأن يمتزم الطالب بمواعيد المحاضرات وأن يقوم بكافة 

التكميفات وأن يتحمى باألخالق الكريمة والحفاظ عمى النظام وعدم إثارة الشغب ومن يخالف 

 نفسو لمعقاب والحرمان من دخول اإلمتحان في مقرر أو أكثر.ىذه القواعد ُيعر ِّض 
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 نبذة عن برنامج المغات السامية:

تحدثت د. رييام القاضي عن رسالة البرنامج وأىدافو وأن ىذا البرنامج يسعى إلعداد 

عداد خريجين يكونون عمى  كوادر مؤىمة عممًيا لمعمل في مجال الترجمة والبحث العممي وا 

المعرفة بالمغات السامية، واحترام القيم اإلخالقية في التعمم والممارسة قدر كبير من 

 المينية.

كما تم تقديم نبذة عن تاريخ الكمية وسماتيا الثقافية وأىم السمات التي تميز البرنامج عن 

 –الترجمة  –البرامج المناظرة، حيث يتوافق البرنامج مع احتياجات سوق العمل )السياحة 

 األماكن الدبموماسية(. –سكرية المؤسسات الع

 المقررات الدراسية بالبرنامج:

( التي تتميز بيا كمية NARSألقت د. عزة سالم كممة عن المعايير القومية األكاديمية )

األلسن، والتي تؤىل الطالب لمواكبة سوق العمل، ولذلك أوصت الطالب بضرورة اإلطالع 

المواد التي يتم تدريسيا وأنيا جميًعأ تثقل  عمى توصيفات المقررات الدراسية وأىمية كل

 الطالب وتمده بالمعمومات والثقافة الالزمة.

 أساليب التعميم والتقويم بالبرنامج

تحدثت د. رشا عبدالحميد عن أىمية التوصيف لمعرفة أىداف المقرر والميارات التي 

ارات العممية والثقافية يكتسبيا الطالب في ىذه المرحمة الجديدة كاالستقاللية وتنمية المي
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واالجتماعية والميارات الذىنية والمتخصصة مثل مواد االستماع والترجمة، وميارات مكتسبة 

 .(العمل تحت ضغط –إدارة الوقت  –مثل ميارات )العمل الجماعي 

كما تم التطرق إلى أىمية التعميم الذاتي، حيث تقوم الكمية بتوفير الميارات األساسية 

لقراءة والتحدث واالستماع( ولكن يجب أن يقوم الطالب باالعتماد عمى نفسو في )الكتابة وا

 تطوير ذاتو مثل التدريب عمى الترجمة واتقان القواعد وحفع الكممات واالىتمام بالمغة العربية.

 :منصة التعميم اإللكتروني

و م.م/ عمر عبدالوىاب نصائح لمطالب بضرورة التخمص من األفكار السمبية ثم تحدث  وجَّ

 عن منصات التعميم اإللكتروني الثالث:

1. modle (sis.asu.edu.eg) 

                             ىى منصة إلكترونية خاصة باالمتحانات                                     

2. correct 

 3. Microsoft 

 من خالليا يحصل الطالب عمى اإليميل الرسمي الخاص بو.

طالب إلجراء االمتحانات اإللكترونية وىذه  911وجود ثالث قاعات تتسع لحوالي  وأشار إلى

 استماع.(  –حاسب آلي  –اآللية مطبقة بشكل جزئي في مواد )حقوق إنسان 

 Qr – codeوقام بتجميع أىم المواقع اإللكترونية لطالب برنامج المغات السامية عن طريق 

 مواقع.يقوم الطالب بمسحو واالنتقال ليذه ال

 -:خريج البرنامج
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تحدثت د. ندى مجدي عن مجاالت سوق العمل والتي تحتاج إلى خريج متميز قادر عمى فيم 

اآلخر وفيم االختالفات الفكرية وتحميل الخطابات اإلسرائيمية إلى جانب مجاالت خدمة 

الذي المجتمع مثل التدريب الميداني ومحو األمية، وأشارت إلى ممتقى التوظيف السنوي 

أكتوبر الجاري وتحدثت عن دور وحدة متابعة الخريجين  21 – 09سيعقد في الفترة بين 

 والدعم الميني باعتبارىا وسيمة الربط بين الطالب وسوق العمل.

والتأكيد عمى أىمية المشاركة في االستبيانات  facebookإلى جانب صفحة الخريجين عمى 

 تعميمية.لما ليا من أىمية في تطوير العممية ال

 إلرشاد الطالبي : ا

قامت دكتور وفاء عبدالعزيز بتعريف اإلرشاد الطالبي وىو توفير آليو يستطيع الطالب من 

خالليا حل المشاكل التى تواجيو خالل السنة الدراسية وتم تقسيم الطالب إلى عدة قوائم وكل 

 قائمة يكون مسئول عنيا أحد األساتذة حيث أنيم عمى درجة كبيرة من التعامل مع الطالب . 

 عاية الطالبية :خطة الر 

أوضحت دكتور ىند ياسين ألية التعامل مع الطالب المتفوقين ، حيث تقدم ليم الكمية منح 

رمزية ويتم تجميع اسماء الطالب المتفوقين ، فى سجل خاص بيم فى القسم ، كما أوضحت 

عداد محاضرات تعويضية إل ى آلية التعامل مع الطالب المتعثرين ، حيث يتم التواصل معيم وا 

جانب وحدة التكافل اإلجتماعى لمتواصل مع المتعثرين ماديا وأشارت إلى وحدة رعاية الوافدين 

برئاسة دكتور إليام بدر ، كما يوجد فى الكمية وحدة الرعاية الطبية وصرف أدوية لألمراض 

المزمنة وأشارت إلى وحدة رفاعة التى تتيح دورات فى المغة مسئول عنيا فى القسم ) دكتور 
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باإلضافة إلى وحدة رفيق الدرب ا ، دكتور مروة، دكتور ىند ، دكتور نرمين صالح( رش

المسئول عنيا دكتور رييام القاضى لممكفوفين وذوى اليمم وأشارت إلى آليات تمقى 

الشكاوى عن طريق توافر صناديق لتمقى الشكاوى فى الكمية والتواصل مع أساتذة القسم 

 ة ورئيس مجمس القسم ووكيل الكمي

 خطة األنشطة الطالبية فى البرنامج :

تحدثت دكتور مي وىبى مستشار المجنة اإلجتماعية لرعاية الشباب عن مختمف األنشطة 

الطالبية التى يمكن أن يشارك فييا الطالب والتمييز فييا مثل األنشطة الفنية والثقافية 

ن أسرة المنصور وتفعيل والرياضية ومسابقة الطالب المثالى والمتفوقين دراسيًا وتحدث ع

ىذه األسرة ودورىا فى تنظيم الرحالت العممية والترفييية والزيارات الميدانية لممستشفيات 

 ودور األيتام والمسنين كما تحدث عن كيفية مشاركة الطالب فى أسرة اإلتحاد الطالبي .

 خطة األنشطة الطالبية فى البرنامج : -01

ندوات عمى مدار  3قيام القسم بعقد ندوات سنويًا ) تحدثت عنو م.م سمر عمى حيث ذكرت

 السنة( وىم :

ندوة بعنوان ) الرحمة من األلسن إلى العمل الدبموماسي( يقوم بإلقائيا دكتور مدحت -0

 الغرباوى خريج القسم 

 ندوة بعنوان )حقوق الممكية الفكرية (  -2

فوزي وسيتم اإلعالن عن ىذه وة عن فرص العمل لخريج البرنامج تمقييا دكتور رنيا دن -3

  facebookالندوات عمى صفحة القسم 
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وتحدثت عن اليوم الثقافى لمقسم وأنو مرتبط بيوم األرض ويتم فيو إحياء التراث الفمسطيني 

واإلحتفاء بالثقافة الفمسطينية ، وتحدثت عن إتاحة القسم المشاركة الطالبية فى األنشطة 

 التطوعية.

 التدريب الميدانى ومحو األمية : 

تحدثت دكتور دعاء أنور عن أىمية التدريب الميدانى وأنو يساعد الخريج ويؤىمو لسوق 

العمل والتدريب الميدانى ىو فترة يقوم بيا الطالب بالتدريب فى أحد المؤسسات مما يساعد 

ساعة تدريب ميدانى  01الطالب عمى النمو المينى وذكرت أن كل طالب يجب أن يستوفى 

يحضر ثالث ورش وىى ورش تتعمق بسوق العمل ، ونبيت عن خالل األربع سنوات و

ضرورة أن يتجو الطالب إلى المرشد األكاديمي ألخد موافقتو قبل التوجو إلى أى جية تدريبية 

، كما يحتاج الطالب إلى رئيس مجمس القسم ثم خطاب من الكمية من مكتب دكتور يمنى 

 ريب يقوم الطالب بعمل تقرير بما تم انجازه وكيل الكمية لشئون البيئة وبعد الحصول عمى التد

 االستبيانات :  -02

أكدت دكتور دعاء سيف عمى أىمية مشاركة الطالب فى االستبيانات مما يساىم فى تغيير 

، وتحدثت عن ألية توزيع الموائح وفقًا لخدمة ومصمحة الطالب وتحسين العممية التعميمية 

 .الب عن أرائيم بأسموب الئق وميذبورة تعبير الطاالستبيانات عمى الطالب وأكدت عمى ضر 

الشكر لمطالب، وأشاروا إلى أن القسم يرحب بسماع  أعضاء ىيئة التدريس وفي نياية المقاء قدموا السادة

 أي تعميقات أو شكاوى لمطالب وذلك من خالل التوجو لرئيس القسم بشكل مباشر.

 

 


