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الخاص باإلرشاد   تم اللقاء التعريفى  ،  12ـ    10  الساعة  2021  /  10  /  12موافق  ال  إنه فى يوم الثالثاء    
    م. 2022ـ  2021طالبى للعام الجامعى ال

مع تطبيق كافة    بقاعة المؤتمرات بالكلية ،  للطالب المستجدين بقسم اللغة العربية  ُعِقَد اللقاء التعريفى   
 . بة بفيروس كورونا المستجد اإلجراءات االحترازية للوقاية من مخاطر اإلصا

  بحضور كل ٍّ من :  تم اللقاء

 عميد كلية األلسن . ،  ـ األستاذة الدكتورة / سلوى رشاد 

  رئيس قسم اللغة العربية . ، ـ األستاذة الدكتورة / نجوى عمر كامل

 منسق الجودة بالقسم .، ـ األستاذة الدكتورة / سمية سعد حسن 

 جامعة عين شمس

 كلية: األلسن

 قسم: اللغة العربية

 

 

 

          

 

 تقرير عن اللقاء التعريفى 

الطالبى الخاص باإلرشاد    

        2022ـ   2021الجامعى للعام  

 



 رئيس لجنة اإلرشاد الطالبى بالقسم . ، يالنى ـ الدكتورة / ثناء محمد ك

 الثانية ) شعبة اللغة العربية ( المسئول عن اإلرشاد الطالبى للفرقة هاشم ، ـ الدكتورة / إيمان عبد الحكيم 

 ( ـ الدكتورة / فاطمة حمدى عبد الحافظ ، المسئول عن اإلرشاد الطالبى للفرقة الثالثة ) شعبة اللغة العربية

  الدكتورة / شيماء عواض ، المسئول عن اإلرشاد الطالبى للفرقتين األولى والرابعة ) شعبة اللغة العربية (ـ 

 المسئول عن اإلرشاد الطالبى للفرق األربعة ) شعبة غير الناطقين  بالعربية ( الدكتورة / ليلى خميس ،  .

 ـ عدد من أساتذة القسم والهيئة المعاونة . 

 .  ) شعبة اللغة العربية ( ب الفرق األربعة بقسم اللغة العربيةـ عدد من طال

  . ـ عدد من طالب الفرق األربعة بقسم اللغة العربية ) شعبة غير الناطقين بالعربية (

 وقد تم اللقاء على النحو التالى :  

 لكريم . بتالوة أحد طالب القسم لبعض آيات القرآن او  بالسالم الجمهورى ، ـ افُتِتح اللقاء

 .  والكلية خالل السنوات الثالث الماضية قسم اللغة العربيةالـ عرض فيلم وثائقى إلنجازات 

 : ، عميد الكلية كلمة أ.د/ سلوى رشاد 

 ، لتنمية قدرات الطالب .أكدت أهمية المشاركة فى الفعاليات المختلفة لتطوير الذات ـ 

 هو فاعل فى العملية التعليمية . أن الطالب ليس مجرد متلقٍّ ، بل أشارت إلى  ـ 

 يحظى بسمعة مرموقة على المستوى الدولى . أوضحت أن قسم اللغة العربية بكلية األلسن ـ 

 أشارت إلى أنشطة القسم المتنوعة ، وعلى رأسها االحتفال بيوم اللغة العربية . ـ 

  اطقين بالعربية .أشارت إلى دور قسم اللغة العربية فى تعليم اللغة العربية لغير النـ 

   الترجمة لشعبة غير كما أشارت إلى البرامج التعليمية الجديدة المتخصصة ، ومنها برنامج ـ 

  الناطقين بالعربية نظام الساعات المعتمدة ، الذى تنفرد به كلية األلسن بجامعة عين شمس  



 على مستوى العالم .  

 المجهزة على أعلى مستوى يليق بالكلية  ـ أشارت إلى المنشآت الجديدة ، وقاعات الدراسة

 وطالبها .   

 : ، رئيس القسم د/ نجوى عمر أ.كلمة 

 ومواصفات طبيعة الدراسة بالقسم بشعبتيه، ـ التعريف بالقسم ، والمقررات التى تدرس به ، و 

 خريج برنامج اللغة العربية .  

م للطالب    حزمة متنوعة من العلوم والمعارف ، منها : ـ أوضحت أن قسم اللغة العربية يقدِ 

 ،   وعلوم اللغة ، والدراسات المقارنة ، والدراسات اإلسالمية  ، والنقد األدبى ، األدب العربى 

ل العلمى البحث ومهارات    شخصية الطالب . ، وجميعها يتالقى ؛ ليشكِ 

 ختارها لمدة ست ساعات ، ـ أشارت إلى دراسة طالب اللغة العربية للغة األجنبية التى ي

 باإلضافة إلى أربع ساعات للترجمة من العربية وإليها ، وهو ماتنفرد به كلية األلسن عن  

 نظيراتها ، وينفرد به قسم اللغة العربية عن نظرائه فى الكليات األخرى .  

 ـ أشارت إلى المجاالت المختلفة بسوق العمل التى تنتظر طالب قسم اللغة العربية . 

ــ أشــارت إلى متابعة الخريجين ، وتواصــلهم مع القســم ، وبعضــهم من شــعبة غير الناطقين يدرس  اللغة ـــــــــ
 .، أو يعمل باللغة العربية فى هيئة اليونسكو ، أو يعمل مترجًما بسفارته .....إلخ  بالجامعة ببالدهمالعربية 

 د/ ثناء محمد كيالنى : كلمة 

  ته ، ألنها تمثل هويته ، وأنه اليوجد شعب يحترم وطنيته ـ أكدت أهمية اهتمام الطالب بلغ

 وهويته يستهين بلغته األم ؛ لذلك فإن القسم يعد من أهم األقسام التى تقدمها الكلية  

 للطالب المصريين والعرب واألجانب .  

 ، علومه ومعرفته بمحتواها العلمى أشارت إلى الحقوق المختلفة للطالب بالكلية ، مثل تلقىـ 



 واستخدامه للمعامل اللغات ومعامل كمبيوتر ومكتبة اللغة العربية ومكتبات اللغات ،  

 ، وحقه فى التظلم والشكوى عن ومشاركته فى األنشطة الثقافية والرياضية والفنية بالكلية  

 .  طريق القنوات المشروعة  

 مرافقها ومعاملها   المؤسسة التعليمية والمحافظة علىأشارت إلى واجبات الطالب نحو ـ 

 ومكتباتها ، والتزامه ، وعدم إخالله بنظامها ، واحترام أساتذته وزمالئه ، والتحلى بأخالق  

 الحرم الجامعى . طالب العلم بما يليق بقدسية  

 ـ أوضحت نظام اإلرشاد الطالبى وتقسيم الفرق الدراسية بالقسم على أعضاء لجنة اإلرشاد    

 الطالبى .    

 :  ، منسق الجودة بالقسم سمية سعد أ.د/ة كلم

 تناولت الحديث عن جودة العملية التعليمية فى ظل التغير السريع لعالم الذى يشبه القرية ـ 

     الصغيرة ، ووجود التحديات الجديدة ، والمنافسة الشرسة فى سوق العمل ، مما يجعل من  

 . الضرورى اهتمام القسم بتسليح الطالب بالمعارف  

 ـ ضرورة تطوير العملية التعليمية ، ووضع استراتيجيات فاعلة ؛ لمواجهة سوق العمل وفق 

 معايير االعتماد ، مما يجعل كل فرد فى المؤسسات التعليمية مسئواًل عن الجودة .   

 ـ نبهت إلى أن دور الطالب اليعتمد على مجرد تلقى العلم فقط ، بل المشاركة الفعلية فى 

 التعليمية بالتعلم الذاتى والتعلم النشط ، واستخدام وسائل التكنولوجيا للحصول على    العملية  

 المعلومات . 

 ـ أشارت إلى دور الطالب فى تطبيق الجودة ، ألنه المحور األساسى للعملية التعليمية ، 

 ،  بالتعرف على توصيف المقرر وأهدافه ، ومشاركة األساتذة فى عمليات التعليم والتعلم 



 هتمام بالتدريب الميدانى ، ومحو األمية ؛ بطرح األسئلة ، والتفاعل فى المحاضرات ، واال 

  إلنهاء متطلبات التخرج . 

 وتضمنت الفعاليات : 

 . سة اللغة العربية وتدريسهاابعض األساتذة كلمات من واقع تجاربهم فى مجاالت در   ـ إلقاء

 ر الناطقين بالعربية عن تجربته فى تعلم اللغة ـ تحدث طالب من خريجى القسم شعبة غي

 العربية بالقسم ، وتمكنه من اللغة وإجادته لها ، وعمله بها .  

  ـ تحدثت طالبة بالفرقة الرابعة عن تجربتها بالقسم . 

 ـ إلقاء أحد طالب القسم قصيدة باللغةالعربية الفصحى . 

 

 

                     يالنى          د/ ثناء محمد كريس لجنة اإلرشاد الطالبى     

 أ.د/ نجوى عمر كامل    رئيس مجلس القسم العلمى 

 2021/   10/  12التاريخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


