آلية عقد اللقاءات التعريفية الخاصة ببرامج مرحلة الليسانس للعام األكاديمي
2022- 2021
يتم تنظيم اللقاءات التعريفية في األسبوع األول من بداية العام الجامعي
• أثناء اللقاء التعريفي الخاص بكل برنامج يجب مراعاة النقاط التالية لنشر ثقافة الجودة بين
طالب البرنامج:

أول بالنسبة لطالب الفرقة األولى:
• نبذة تاريخية عن نشأة الكلية وسماتها التنافسية التي تميزها عن كليات األلسن األخرى
واألقسام املناظرة في كليات اآلداب.
• نبذة تاريخية عن نشأة البرنامج األكاديمي
• رسالة البرنامج واتساقه مع رسالة الكلية
• املعايير األكاديمية املتب ناة للبرنامج
• مواصفات الخريج
• أهداف البرنامج
• أهمية اإلطالع على توصيف البرنامج واملقررات الدراسية
• توضيح التعديالت التي طرأت على الالئحة الدراسية الجديدة وما تم مراعاته لتقديم خدمة
تع ليمية متميزة (هنا يمكن الستعانة ببعض النقاط املدرجة في جدول مقارنة الالئحة
القديمة بالحديثة)

ُ
• مجالت سوق العمل بعد التخرج ،واملنح الدراسية والبرتوكولت املوقعة بين كلية األلسن
والجامعات األخرى (مثل برنامج الترجمة املتخصصة في اللغة الصينية ).
• سمات تميز البرنامج عن البرامج املناظرة
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• سياسة البرنامج الخاصة بأساليب التعليم والتعلم  +التعليم الهجين
• التعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات الطالب
• مصادر التعليم والتعلم املرتبطة بالبرنامج
• أساليب التقويم املتنوعة ومدى تحقيقها لنواتج تعلم البرنامج
• الخدمات والوحدات والفاعليات املرتبطة بطالب البرنامج (اإلرشاد األكاديمي –التدريب
امليداني  -ملتقى التوظيف – وحدة متابعة الخريجين والدعم املنهي  ...وخالفه)
أي خدمات إلكترونية يوفرها البرنامج للطالب مثل ملفات إثر ائية على موقع الكلية والخاصة
بتوفير كل املعلومات الخاصة بالبرنامج.
هذا إل ى جانب النقاط املعتادة التي يتضمنها اللقاء التعريفي خاصة بالنسبة لطالب الفرقة األولى
وهي:
• مواصفات جودة الطالب
• حقوق وواجبات الطالب
• آليات محاسبة الطالب
• آليات تلقي شكاوي الطالب
• مزيد من التفاصيل على املوقع الرسمى للكلية (خدمات طالبية)http://alsun.asu.edu.eg :
➢ من املم كن الستعانة بطالب أو خريجين من كل برنامج للحديث عن طبيعة الدراسة بالبرنامج
األكاديمي ومميزاتها.
➢ يتم توثيق هذه اللقاءات التعريفية عن طريق تصوير اللقاء فيديو أو البث املباشر على
صفحات الكلية الرسمية على مو اقع التواصل الجتماعي ،وموقع الكلية الرسمي.
➢ يتم إرسال هذه اللقاءات التعريفية للمركزاإلعالمي الخاص بجامعة عين شمس.
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ثانيا:الطالب من الفرقة الثانية وحتى الرابعة:
باإلضافة إلى النقاط املذكورة أعاله يجب مراعاة ما يلي:
 . 1أهمية العتماد البرامجي
 . 2مناقشة نتائج استبانات العام الجامعي  2020- 2019فيما يتعلق بمقترحات التحسين التي طرحها
الطالب
 . 3نتائج المتحانات للعام املاض ي كنقطة انطالق للتطوير
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