
 

الطالب الوافدين  تقرير متابعة   

   2202- 2021  العام الدراسي 

تولي كلية األلسن اهتماما كبيرا بالطالب الوافدين من الخارج بجميع أقسامها وذلك عن طريق مكتب الوافدين  

ل و التابع  سيادتك  إشراف  تحت  والطالب    يوكيل لكلية  التعليم  لشئون  العليا  الكلية  الدرسات   تم   حيث وشىون 

الماضي   الدراسي  العام  المكتب  للطالب  2020-2019تأسيس  والرعاية  الدعم  أوجه  كافة  توجيه  بهدف   ،

 الوافدين، وخلق قناة للتواصل الفعال بين جميع إدارات الكلية وهؤالء الطالب.

الممث  المنسقين  من  مجموعة  الفريق  العلمية  ويضم  األقسام  لجميع  وافدين  لين  طالب  بها  يوجد  مدير  والتي 

، الذين يعملون بالتنسيق مع إدارة الوافدين بالجامعة  ب عدد من موظفي شؤون الطالشئون التعليم والطالب و 

  19-للوقوف على جميع المستجدات الخاصة بالطالب الوافدين، خاصة في ظل أزمة كوفيد 

 الرؤية: 

 كلية األلسن من أن تصبح هيئة عالمية ووجهة رائدة للطالب الوافدين من كافة أنحاء العالم. تمكين    

 الرسالة:

لهم      والسماح  الوافدين  للطالب  األلسن  كلية  في  االستثنائية  الدراسة  وفرص  المختلفة  البرامج  تعزيز 

ال بتجربة  يحظوا  المرحبين حتى  المصريين  والثقافة  المجتمع  في  تبادل    باالندماج  فرص  وتحسين  تنسى. 

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات للحصول على تعليم متميز  على مستوى العالم. 

 الوافدين واألساتذة الزائرين بكلية األلسن:مكتب رعاية الطالب أهداف 

 كجامعة مصرية ذات طابع اقليمى وعربى.  امعة عين شمسجكلية األلسن و دعم صورة  •

 وشروط االلتحاق بها.  ة األلسندراسية في كلي توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج ال • 

 . لسناأل ة التخرج للطالب داخل كلي تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل و • 
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  بكلية األلسن.  أوساط أعضاء هيئة التدريس واإلداريين ولدى  ة األلسنطالب الوافدين داخل كلي نشر ثقافة أهمية رعاية ال  • 

 المساعدة في حل المشكالت الدراسية.  • 

 اعداد دليل / كتيب يعرض فيه انشطة مكتب رعايه الطالب الوافدين  •

 لسن. األ ةتلفة بكلي اعالم الطالب بأحقيتهم في المشاركة في األنشطة الطالبية المخ •

 

 األلسن: كليةب واألساتذة الزائرين الوافدين الطالب رعاية مكتبمهام 

  :بالمهام التاليةالوافدين  الطالب رعاية مكتبقوم ي

 لتفعيل وتنشيط التعاون العلمي والتبادل الطالبي.   بجامعة عين شمستب التمثيل الثقافي االتصال بمك-1

 . جامعة عين شمسالثقافي ل تب التمثيلل التعاون الثقافي والعلمي مع مكتدعيم سب  -2 

االتصال بكافة اإلدارات المعنية داخل الجامعة لتسهيل وتوجيه إجراءات تلقى أوراق الطالب الوافدين وسرعة مراجعتها    -3 

 وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج. 

 ة. كلي لطالب داخل اليهية( المتاحة لترف – ثقافية  – تقديم اإلرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة )عالجية -4 

 متابعة أماكن اإلقامة للطالب الوافدين.  -5 

 ة وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الجنسيات. كلي الوافدين الجدد لتعريفهم بال  تنظيم لقاءات الستقبال الطالب -6 

الب  الط د على استفساراتوجود نظام الكتروني متكامل يوضح أهداف المكتب وأنشطته وكذلك الر  بانشاءاستخدام التقنية    -7 

 ة. كلي عبر الموقع اإللكتروني لل

تؤثر على    -8 قد  التعرف على اي مشاكل  الدراسي، وكذلك  تقدمهم  للتعرف على مدى  الوافدين  عقد اجتماع شهري للطالب 

التواصل مع طالب من  مسيرتهم التعليمية، مع تفعيل آلية المرشد األكاديمي مع تكليف أعضاء هيئه تدريس لديهم القدرة على  

 جنسيات أخرى. 

عقد لقاء ثقافي سنوي يشارك فيه جميع الطالب الوافدين مع زمالئهم المصريين وتقديم االنشطه الثقافية المختلفة، ودعوة    -9

   الملحق الثقافى لكل دوله لمشاركة الطالب في هذا اللقاء.

 ولدى أوساط أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  ة األلسن خل كلي طالب الوافدين دانشر ثقافة أهمية رعاية الالعمل على    -10

 داخل كلية األلسن. 
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والوكالء    -11 الكلية  عميد  دور  األقسام  تفعيل  يمكن  وروؤساء  التى  العقبات  الألتذليل  تصادف  الوافدين  ن  طلبة 

 بالكلية. 

 لسن. األ ةتلفة بكلي المشاركة في األنشطة الطالبية المخ من أجل حث الطالب الوافدين على الطالب  تفعيل دور اتحاد -  12

 

   األلسن:  كليةالوافدين واألساتذة الزائرين برعاية الطالب آلية العمل بمكتب 

 

 

 عداد قوائم وسجالت بكل الطالب الوافدين بكل الفرق/ المستويات الدراسية )مرحلة  الليسانس /والدراسات العليا(. إ -1

 بتعريف الطالب باألقسام العلمية والبرامج الموجودة. يقوم المكتب  -2

 تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطالب داخل الكلية. -3

 إلمام الطالب باألنشطة التي تقدمها الكلية مثل أنشطة فنية، رياضية ورحالت لتحفيز الطالب على االندماج مع اقرانهم. -4

عاون مع أعضاء هيئة التدريس لتيسير دراسة الطالب الوافدين والعمل على تذليل أى مشاكل/  يقوم المكتب باالتصال والت -5

 معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

 قياس رضا الطالب الوافدين عن مستوى الخدمات التي تقدمها الكلية. -6

 لتعليمية.تقديم تغذية راجعة إلدارة الكلية عن مدى تقييم رضا الطالب عن العملية ا-7

 تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين لتعريفهم بالكلية وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الجنسيات. -8

 يقوم المكتب بإعالم الطالب بالتعليمات الواردة من اإلدارة العامة للوافدين.-9

 ية. االتصال باإلدارة العامة للوافدين في حال مواجهة الطالب ألي مشكالت إدار-10

 

 األلسن: كلية الوافدين واألساتذة الزائرين ب الطالب لمكتب رعاية الهيكل التنظيمي

  

ون التعليم والطالب،  وكيل الكلية لشئو عميد الكلية  الوافدين بالكلية من الطالب لمكتب رعاية الهيكل التنظيمييتم تشكيل  

وأمين الكلية   باإلضافة إلى الموظفين المسئولين عن الطالب الوافدين لديه ورئيس قسم شئون الطالب بالكلية ،مكتبومدير ال

 . لكل قسم من أقسام الكلية والهيئة المعاونةأ من أعضاء هيئة التدريس ممثلينإلى   باإلضافةورئيس اتحاد الطلبة بالكلية 



4 
 

 

 :كلية األلسنبواالساتذة الزائرين الوافدين  الطالب لمكتب رعاية التنظيميالهيكل   

 

   كلية األلسن  عميد  -آمين    أ.د/ سلوى رشاد    -
 ب  الوكيل الكلية لشئون التعليم والط -  عبد الفتاحعبد العال أ.د/ ناصر  -
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي   –ا.د/ أشرف عطيه  -
 مدرس بقسم اللغات السامية.   –مدير المكتب  -د. إلهام محمود محمد  بدر   -
  ب بالكليةالمدير عام شئون التعليم والط  –عضوا  – شندى أ/ هدى  -
 ب بالكلية ال شئون التعليم والط وظف مسئول عن الطلبة الوافدين بمكتب م  –عضوا  -أ/ أمل  -
 ب بالكلية الشئون التعليم والط  وظف مسئول عن الطلبة الوافدين بمكتب م  –عضوا  -الة أ/ ه -
 بالوكيل الكلية لشئون التعليم والطمدير مكتب  –عضوا  –أ/ غادة  -

 

 ممثلين للطلبة الوافدين عن عن األقسام العلمية المحتلفة بالكلية كاألتي:    -

 

o  لعربية واللغة العربية لغير الناطقين بها  ممثل عن قسم اللغة ا  -عضوا  -د.  ليلى خميس 
o   ممثل عن قسم اللغة االنجليزية     -عضوا  -د. أسماء عادل عبد الباري 
o  ممثل عن قسم اللغة اإلنجليزية    -عضوا  -د. ماريا جورج 
o  .ممثل عن قسم اللغة اإلسبانية    -عضوا  - سارة جمال د 
o   ممثل عن قسم اللغة الروسية     -عضوا  -د. هدى  فراج 
o   ممثل عن قسم اللغة الصينية      -عضوا  -د. يسرا عصام 
o  ممثل عن قسم اللغات اإلفريقية    -عضوا   -د. إسراء عادل المتولى 
o   .ممثل عن قسم اللغات الشرقية   -عضوا  – عصاممنى د 
o  

  2022/   2021وسوف أقوم بعرض بعض من نشاط المكتب خالل العام الدراسي 

   مجهودات مكتب الوافدين باأللسن لدى الجامعة  عرض أوال: 

أعضاء حضور اجتماعات إدارة الوافدين واألساتذة الزائرين بانتظام ومتالعة كل جديد وابالغ 

وعرض مشاكل وانجازات الطالب الوافدين  جروب واتس مخصص لذلك المكتب به من خالل 

   خدمة مكتب الوافدين بالجامعة التي من شأنها  ومقترحات الكلية  بالكلية 

للعام الدراسي الجديد أون الين الطالب الوافدين بالجامعة المشاركة في حضور حفل استقبال 

 وارسال الدعوة لطالب األلسن للحضور  

 المشاركة في عمل بوستر حضور الطالب لحفل االستقبال  
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 تم تنظيمها في حفل االستقبال المسابقة التي  اعداد

 دليل الطالب الوافدين بالجامعة بالترجمة والمراجعة  المشاركة في إعداد 

 الوافدين بالجامعة  نشر األخبار التي تهم الطالب الوافدين على صفحة 

 عمل استبيان عن رضا الطالب الوافدين المشاركة في 

وقد شارك فيها طالبين من  فنية للطالب الوافدين بالجامعة  تنظيم مسابقة  إعداد و  المشاركة في

( وفي انتظار  ) طالب من قسم روسي وطالب من قسم تركيكلية األلسن في موهبة الرسم 

   النتيجة 

 وارساله للجامعة حصر ألعداد الطالب الوافدين وجنسيتهم ونوعهم  عمل  

 بكيفية االشتراك في بنك المعرفة المصري الوافدين تعريف الطالب 

 عمل تصميمات لتهنئة الطالب الوافدين بأعيادهم القومية  

 

 تقارير منسقي األقسام   ثانيا: عرض 

 قسم اللغة العربية )شعبة غير الناطقين( 

يقوم قسم اللغة العربية بلقاء يضم جميع الطالب الوافدين المستجدين في كل عام ؛ لتعريفهم  

سم وأساتذتهم وأهم لوائح الكلية بالنسبة لهم ،  بكل ما يخصهم في نظام الدراسة؛ مثل: مناهج الق

وحقهم في الرجوع لمنسق الوافدين بالقسم عند مواجهة أية  

 صعوبة أو مشكلة لحلها.    

في ظل جائحة كورونا وحفاظا على سالمة الطالب من   -1
التجمعات غير الصحية تواصلنا مع الطالب الوافدين بقسم اللغة  

عبة غير الناطقين بها  عبر  العربية شعبة اللغة العربية ش
؛ لمعرفة المشاكل األكاديمية واإلدارية    WhatsAppمجموعة 

التي تواجههم لعالجها، وضمان سالمة جودة العملية التعليمية،  
 وكانت شكواهم كالتالي:

صعوبة دخولهم للمنصة وذلك لسوء النت عندهم في بعض   -أ
األحيان،  ونسيان كلمة المرور في أحيان أخرى ، وعدم  

وقد عالجنا كل   قدرتهم على تسجيل المقررات على المنصة
المشاكل التي وصلتنا من الطالب عبر منسق المنصة لكل  

 فرقة.  

التواصل مع الطالب علي برنامج  
 واتس اب لحل مشاكل المنصة 

 تصوير النتائج للطالب 
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اشتكى بعضهم من عدم ظهور النتيجة الفصلية ، على الرغم من دفع مصروفات  -ب
 ادة وكيل الكلية ، وصورنا لهم النتائج، وأرسلناها إليهم.الكلية، وقد تواصلنا مع مكتب سع

اشتكى بعضهم من شؤون الطالب وتأخير معامالتهم لتجديد اإلقامة ، وقد تواصلنا مع   -ج
 مكتب سعادة وكيل الكلية ، وقد وجه بسرعة حل مثل هذه المشاكل. 

ذلك اشتراك يحرص القسم على اشتراك الطالب الوافدين في الفعاليات الخاصة به؛ ومن  -2
في مؤتمر القسم، تحدث فيها عن تعامل القسم مع   -باللغة العربية -الطالب سام باراك بكلمة 

الوافدين خالل سنوات دراسته وخاصة في ظل جائحة كورونا، وقد شرف القسم بحضور  
 سعادة عميدة الكلية التي أثنت على الطالب ولغته العربية الصحيحة. 

ين لجميع األنشطة التي تعلن عنها الجامعة أو غيرها من  يوجه القسم الطالب الوافد -3
المؤسسات  للوافدين ؛ حيث شارك أحد الطالب من شعبة غير الناطقين بالعربية في الجائزة  

التي   2021التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي:"بيان " لإلبداع التعبيري باللغة العربية لعام 
 للغة العربية للناطقين بغيرها. تأتي ضمن مبادرات مركز اإليسسكو 

سجلت طالبتان بالفرقة الثالثة شعبة غير الناطقين في مسابقة الجامعة باليوم العالمي للغة   -4
 العربية في إلقاء الشعر، لكنهما لم يفوزا بسبب مشكلة في رفع التسجيل الصوتي.   

ب الوافدين لحضور  رشح القسم الطالبة جوهي باراك لتفوقها ؛ لتمثيل الجامعة عن الطال -5
معرض إكسبو بدبي ، وقد سافرت الطالبة إلى دولةاإلمارات الشقيقة ووثقت رحلتها بكثير من  

 الصور الفوتوغرافية.  

 
 

يشجع القسم الطالب على بناء جسر التواصل بين بالدهم ومصرنا الحبيبة ، ومما يعتز به   -6
الطالب بخيتان بالفرقة الرابعة شعبة غير الناطقين  من كازاخستان بالترجمة بين  القسم قيام 

  الوفد المصري برئاسة سفيرة مصر في كازاخستان منال الشناوي، والوفد الكازاخستاني.
 

 زيارة الطالب لمعرض إكسبو دبي 

 الطالب بخيتان مع السفيرة المصرية 
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ب لتمثيل بالدهم  وجه القسم الطالب الوافدين بضرورة االشتراك في مهرجان ثقافات الشعو  -7

 في المهرجان.    
يقوم أساتذة اللغة العربية؛  ) د. فاطمة حمدي ( و) د. ليلى خميس( ود. )رباب حسن(   -8

بتدريس دورة مجانية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لطالب جامعة عين شمس غير  
 الناطقين بالعربية ، وذلك بمكتب الوافدين بالجامعة.  

 

                                         

 قسم اللغة اإلنجليزية 

 يضم قسم اللغة اإلنجليزية الطالب التالي ذكرهم

 الفرقة األولى  

-نوع السداد )منح رقم التليفون الجنسية  النوع  اسم الطالب  

نفقة -تخفيض

 خاصة( 

 % 50تخفيض  01153644550 فلسطين  ذكر حسن أسامة حسن السعداوي 

 على منحة  01122243694 الصومال  أنثى  فاطمة عبده حسين 

سيد المبارك مأمون الحاج  

 أحمد 
 تخفيض   %10 01553386046 السودان  ذكر

 نفقة خاصة  01018482698 الصومال  أنثى  اكرام حسين محمود 

ايناس بدر الدين عثمان محمد  

 علي
 تخفيض   %10 01155979679 السودان   أنثى 

الرحيم عمر محي  أحمد عبد 

 الدين
 تخفيض   %10 01090847797 السودان   ذكر

رزان صالح الدين محمد  

 محمد 
 تخفيض   %10 01203867743 السودان  أنثى 

 مصرية   0114002758 سوريا  أنثى  ليالس حسان الشمص  

 تدريس اللغة العربية للوافدين بالجامعة
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 تخفيض   %10 01142901246 السودان   محمود أحمد طه سيد أحمد 

 على منحة   صومالية   أنثى  اسيا محمد حسين  

 تخفيض   %10 0120421046 السودان   أنثى   فاطمة حسين عيسى  

     ابو بكر يوسف علي  

 معاملة المصريين 01156557171 سوريا  أنثى  عبير أكرم عثمان الخلف 

 % 50تخفيض   سوريا  أنثى  لميس محمد الصوص 

 معاملة مصرية   سوريا  أنثى  آية بشير غبير 

 معاملة مصرية   سوريا  أنثى  زهير كلسانيسلن أحمد 

 تخفيض   %10  السودان  أنثى  أمنية محمد حسين إبراهيم

 على منحة   تشاد   أنثى عائشة محمد إبراهيم 

 نفقة خاصة   األردن  ذكر عيد هيثم  عيد أبو طربوش  

 نفقة خاصة   اليمن   أنثى ايالف أحمد عتيق الجراد 

 نفقة خاصة  01102872107 الصومال   أنثى سهام ليبان عبد هللا  

رؤى محمد محمد سعيد  

 شعبان
 معاملة مصرية   سوريا  أنثى 

 نفقة خاصة    السودان   أنثى  مريم عبد الهادي منصور 

 نفقة خاصة   السعودية  أنثى  عالية فايز سليمان العنزى 

 

 

 الفرقة الثانية 

-تخفيض-نوع السداد )منح رقم التليفون الجنسية   النوع  الطالب  

 نفقة خاصة( 

 نفقة خاصة  01221375924 كندا أنثى  عايدة إياد مرزوق 

زينب اسماعيل محمد  

 عوام 
 نفقة خاصة  966567462987 اليمن   أنثى 

اية محمد صبحي  

 سرسك 
 نفقة خاصة  01092576695 األردن  أنثى 

نادين معاوية محمد عبد  

 هللا 
 تخفيض   %10 249919748501 السودان  أنثى 

سهيله عمر محجوب  

 حمد 
 تخفيض   %10 01151516239 السودان  أنثى 
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ريما عبد هللا بن عبد  

 العزيز
 نفقة خاصة    السعودية   أنثى 

ماب هاشم عبد الرحمن  

 محمد
 تخفيض   %10 01015339872 السودان  أنثى 

 على منحة  01140611433 اريتريا  أنثى  أماني محمد ناصر 

 تخفيض   %10 01145991937 جنوب السودان  ذكر يوكفينج كور دينق كور 

 

  الفرقة الثالثة  

-نوع السداد )منح رقم التليفون الجنسية  النوع  الطالب 

نفقة -تخفيض

 خاصة( 

 تخفيض   %10 01144276371 السودان  ذكر أحمد محمد منتاي  حامد  

 على منحة  0155497718 ارتريا  أنثى  أسماء سليمان حسن  

 على منحة  01141566479 جنوب السودان  أنثى  أوليفيا جمعة موسيس  

ريما مصطفى  يمان محمد  

 صبحي  
 معاملة مصرية  01060584027 سودان  أنثى 

 المصريينمعاملة   سوريا  أنثى  فرح عبد الفتاح  مشارقة  

 على منحة   ارتريا أنثى  حليمة محمود فايز صالح 

 تخفيض   %10 01153549497 السودان   أنثى  ميادة محمد عمر هارون 

 

 الفرقة الرابعة  

-نوع السداد )منح رقم التليفون الجنسية  النوع  الطالب  

 نفقة خاصة( -تخفيض

 معاملة المصريين  سوريا  أنثى  ديما أحمد قادري  

 معاملة المصريين 01154670016 سوريا  أنثى  راما عبد الغني شيلي  

 معاملة المصريين 01010448264 سوريا  أنثى  نور عمار باقر  

 تخفيض   %10 01118244229 جنوب السودان  ذكر ميمبو بيتر سامسون 

 

 و يقدم قسم اللغة اإلنجليزية الخدمات التالية للطالب: 

التواصل مع الطالب: تتواصل منسقة القسم مع الطالب الوافدين لحل مشاكلهم والرد على تساؤالتهم بعد  . 1

 الرجوع للمختصين وإعالمهم بكل جديد من خالل جروب واتساب وجروب فيسبوك.  
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English Department International Students    

https://www.facebook.com/groups/260189975018907 

 وأخرى على الواتساب تحمل  االسم نفسه  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F

forms%2Fd%2F1REYjoYk7Yb9nAOt1uTVoDLJ6tjVm37m06KXMG-

zT64g%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1feNmuHsMPvS5n9RHyms1crMTRI0Z

760tbIUsnuaChQ0TZDfnbLbWUmgY&h=AT3kJ6wCVbK96KnyRpvDrARoS 

 

 

 

بناء على رغبتها لحضور  ملتقى الصداقة الدولي األول  ترشيح الطالب: رشحت الطالبة سهام ليبان عبد هللا . 1

 لشباب الجامعات.  
حضور الفعاليات الثقافية: تُعلم المنسقة الطالب بمواعيد الفعاليات الثقافية. وقد حضر بعض الطالب  . 2

 الوافدين وشاركوا في اليوم الثقافي في كلية األلسن ومهرجان الشعوب كما توضح الصور التالية  
 

 

    

https://www.facebook.com/groups/260189975018907
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1REYjoYk7Yb9nAOt1uTVoDLJ6tjVm37m06KXMG-zT64g%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1feNmuHsMPvS5n9RHyms1crMTRI0Z760tbIUsnuaChQ0TZDfnbLbWUmgY&h=AT3kJ6wCVbK96KnyRpvDrARoSG9AR4AliZTLZRgh053XBw4LvFrXAhxoChHDOzARr5W6y7am1T-Gd5oIWeNtxRQKYVARqO6x36snKk4Q7GMbvKEKKELVYG0RNcPe5Tdd9hI&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3HDRJs_Bim-EORvdxVFJYzfovoomBzhL89G7G8WylTN8RvIoDhBvBkCrhRSOaXZOMWnnJqG6tVd44b_EMMLBX4s9GCg4bUWYfXfD4NST3DxB2r6PSJxo_uMOTTvmxvBneYOkd4V_30LPMYyLPkVheG-VbM9nu2eTnpkMkeatFbayhinDotA93cpWtyENxDphCl7rPPK8oyWobW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1REYjoYk7Yb9nAOt1uTVoDLJ6tjVm37m06KXMG-zT64g%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1feNmuHsMPvS5n9RHyms1crMTRI0Z760tbIUsnuaChQ0TZDfnbLbWUmgY&h=AT3kJ6wCVbK96KnyRpvDrARoSG9AR4AliZTLZRgh053XBw4LvFrXAhxoChHDOzARr5W6y7am1T-Gd5oIWeNtxRQKYVARqO6x36snKk4Q7GMbvKEKKELVYG0RNcPe5Tdd9hI&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3HDRJs_Bim-EORvdxVFJYzfovoomBzhL89G7G8WylTN8RvIoDhBvBkCrhRSOaXZOMWnnJqG6tVd44b_EMMLBX4s9GCg4bUWYfXfD4NST3DxB2r6PSJxo_uMOTTvmxvBneYOkd4V_30LPMYyLPkVheG-VbM9nu2eTnpkMkeatFbayhinDotA93cpWtyENxDphCl7rPPK8oyWobW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1REYjoYk7Yb9nAOt1uTVoDLJ6tjVm37m06KXMG-zT64g%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1feNmuHsMPvS5n9RHyms1crMTRI0Z760tbIUsnuaChQ0TZDfnbLbWUmgY&h=AT3kJ6wCVbK96KnyRpvDrARoSG9AR4AliZTLZRgh053XBw4LvFrXAhxoChHDOzARr5W6y7am1T-Gd5oIWeNtxRQKYVARqO6x36snKk4Q7GMbvKEKKELVYG0RNcPe5Tdd9hI&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3HDRJs_Bim-EORvdxVFJYzfovoomBzhL89G7G8WylTN8RvIoDhBvBkCrhRSOaXZOMWnnJqG6tVd44b_EMMLBX4s9GCg4bUWYfXfD4NST3DxB2r6PSJxo_uMOTTvmxvBneYOkd4V_30LPMYyLPkVheG-VbM9nu2eTnpkMkeatFbayhinDotA93cpWtyENxDphCl7rPPK8oyWobW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1REYjoYk7Yb9nAOt1uTVoDLJ6tjVm37m06KXMG-zT64g%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1feNmuHsMPvS5n9RHyms1crMTRI0Z760tbIUsnuaChQ0TZDfnbLbWUmgY&h=AT3kJ6wCVbK96KnyRpvDrARoSG9AR4AliZTLZRgh053XBw4LvFrXAhxoChHDOzARr5W6y7am1T-Gd5oIWeNtxRQKYVARqO6x36snKk4Q7GMbvKEKKELVYG0RNcPe5Tdd9hI&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3HDRJs_Bim-EORvdxVFJYzfovoomBzhL89G7G8WylTN8RvIoDhBvBkCrhRSOaXZOMWnnJqG6tVd44b_EMMLBX4s9GCg4bUWYfXfD4NST3DxB2r6PSJxo_uMOTTvmxvBneYOkd4V_30LPMYyLPkVheG-VbM9nu2eTnpkMkeatFbayhinDotA93cpWtyENxDphCl7rPPK8oyWobW
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 ترجمة بعض الملفات الخاصة بالوافدين مثل دليل الطالب الوافدين إلى جامعة عين شمس. .3

لمعرفة بعض المعلومات التي طلبتها اإلدارة مثل جنسياتهم وأعيادهم الوطنية ومواهبهم وما إلى للطالب استبيانًا    تم إجراء . 4

 ذلك.  

 قسم اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية( 

 ؛ لمعرفة المشاكل التي تواجههم لعالجها،    WhatsAppعبر مجموعة يتم التواصل معهم 

 بعض ما تم انجازه مع طالب القسم الوافدين 

وقد تم توجيههم لتقديم عذر حتى  من تأخرهم عن أداء بعض االمتحانات  اشتكى بعضهم_ 

 .يتمكنوا من حفظ تقديرات المواد

التي تم  وقد تم توجيههم لاللتحاق بدورات رفاعة اشتكى بعضهم من صعوبة االمتحان التكميلي 

 عقدها خصيصا لهذا الشأن 

ومساعدتهم في توصيلهم    هؤالء الطالبالتواصل مع  وصول بعض الطالب متأخرين وقد تم

مثل وتوفير محاضرات إضافية لهم  باألساتذة وتيسير حصولهم على المقررات العلمية كاملة .  

مع اللغة الثانية عبري  حضور  لتوجهيهم ل الطالبة شما والطالب حمزة من الفرقة االولى تم  

 بجانب المحاضرات االضافية في اللغة العبرية 

  الصلةطلبة بأعيادهم القومية، ومشاركتهم الفرحة باإلنجازات العلمية؛ مما يقوي تهنئة ال  يتم 

يشعرون انهم في وطنهم. ، مما يجعلهم كلية الالقسم و بين الطالب الوافدين و   
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 سم اللغات الشرقية اإلسالمية ق

 الفرقة األولى: 

 

-السداد)منحنوع  رقم الهاتف  البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م 

 نفقة خاصة -تخفيض

1 

 

عبد الودود احمد وداعه  
 جمعه

 تخفيض  %10  السودان األولى  ذكر

 تخفيض  %10 201123418372+ السودان األولى  أنثى  شهد الفاتح الطيب محمد  3

 تخفيض  %10  السودان األولى  أنثى  رودينه طه عثمان ادريس  4

 % 50تخفيض   فلسطين  األولى  أنثى  نور ابراهيم جميل راضى  5

ايثار الدسوقى محمد سيد   6
 احمد 

 تخفيض  %10 201551718022+ السودان األولى  أنثى 

زينب محمد نور محمود   7
 محمد 

 تخفيض  %10  السودان األولى  أنثى 

 تخفيض  %10  السودان األولى  ذكر عبدالرحمن شهاب الدين  8

رؤى خضر عبدالواحد   9
 السودان األولى  أنثى  محمد 

+201094678031 

 تخفيض  10%

 تخفيض  %10  السودان األولى  ذكر محمد عبدهللا محمد عبدهللا  10

 تخفيض  %10 201554793134+ السودان األولى  انثى  تسنيم محمد احمد عثمان  11

 تخفيض  %10 201128966528+ السودان األولى  انثى  حبيبة شاهر داود حسين  12

عبد  حمزه مصطفى عباس  13
 السودان األولى  ذكر الكريم 

+201210027492 

 تخفيض  10%

محمد المصطفى محمود   14
 السودان األولى  ذكر   سعد 

 

 تخفيض  10%

 تخفيض  %10 201272002170+ السودان األولى  أنثى  رزان عادل محمود فضل  15
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 الفرقة الثانية تركي 

  م

 اسم الطالب 

 

 النوع 

 

 الفرقة

 

 البلد 

 

 رقم الهاتف 

نوع السداد  

-)منح

نفقة  -تخفيض 

 خاصة 

محمد  1
ادريس  

عبدالخالق  
 ادريس

 تخفيض  %10 201151417027+ السودان الثانية  ذكر

اشاى اروب   2
 بيونج 

 تخفيض  %10 201104501451+ السودان  الثانية  انثى 

اسالم مجدى   3
عبد المجيد  

 محمد 

 تخفيض  %10 201145499141+ السودان  الثانية  ذكر

اية محمد   4
 احمد عثمان

 تخفيض  %10 201007877850+ السودان  الثانية  انثى 

فريس   5
ابراهيم ايم  

 كورى 

 تخفيض  %10  السودان  الثانية  ذكر

احمد حسين   6
 امين السيد 

 تخفيض %10  السودان  الثانية  ذكر

على عكاشة   7
 على عكاشة 

 تخفيض %10  السودان  الثانية  ذكر

 

 

 الفرقة الثانية فارسي 

 

  م

 اسم الطالب 

 

 النوع 

 

 الفرقة

 

 البلد 

 

 رقم الهاتف 

نوع السداد  

-)منح

-تخفيض 

 نفقة خاصة 

صباح خليل ادم   1
 على 

  %10 --- السودان الثانية  أنثى 

 تخفيض 
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شكرى دانيال   2
 كبه الطيب 

  %10 ----- السودان الثانية  ذكر

 تخفيض 

 

 

 

 الثالثة: الفرقة 

-تخفيض -نوع السداد)منح رقم الهاتف  البلد  الفرقة النوع  اسم الطالب  م 

 نفقة خاصة 

محمد المصطفى ادم احمد   
 مراد

 تخفيض  %10  السودان الثالثة  ذكر

 

 الفرقة الرابعة: 
رقم  البلد  الفرقة النوع  اسم الطالب  م 

 الهاتف

-نوع السداد)منح

نفقة  -تخفيض 

 خاصة 

غادةعماد عادل  1

 ابو سليمه 

 نفقة خاصة   فلسطين  الرابعه انثى 

ابرار صالح محمد  2

 عمر 

 تخفيض %10  السودان الرابعة انثى 

اسيل محمد ايمن   3

 الشلبى

معاملة   سوريا  الرابعة أنثى 

 المصريين 

افراح عبدالرحمن   4

 سهل

 على منحة   الصومال  الرابعة أنثى 

 

الطالب   دعوة  تمت  الدراسي  العام  الطالب فى مطلع  بيانات  قوائم  على  بناء  معهم  التواصل  تم  الذين  الجدد 

الخاصة   أب  الواتس  مجموعة  إلى  لالنضمام  دعوتهم  وتمت  بالكلية،  الوافدين  شؤون  لجنة  من  إلينا  الواردة 

 بالوافدين بالقسم وتضم بالفعل الطالب القدامي في القسم ، وتضم المجموعة اآلن الطالب الوارد ذكرهم أدناه:

 : الفرقة األولى 

 حبيبه شاهر داوود حسين.  -

 ديكا عواله ميخيل  -

 حمزة مصطفي عباس  -

 نور ابراهيم جميل راضي شعث  -

 شهد الفاتح الطيب محمد  -

 رؤى خضر عبد الواحد محمد  -

 رزان عادل محمود فضل  -
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 ايثار الدسوقي محمد سيد أحمد  -

 تسنيم محمد أحمد عثمان  -

 الفرقة الثانية:  -

 اشاي اروب بيونق اروب    -

 محمد ادريس عبد الخالق ادريس  -

 اسالم مجدي عبد المجيد  -

 اية محمد احمد عثمان   -

 الفرقة الثالثة:   -

 نيرة على أحمد عثمان  -

 سحر يحيى  -

 

في مطلع العام الدراسي أيضا أرسلت لينك المجموعة إلى أساتذة اللغة التركية_ نظرا ألن الوافدين   -

غة التركية_ وطلبت منهم نشرها على الطالب لتصل لمن لم يتمكن المنسق غالبا من طالب شعبة الل

 من الوصول إليه ، وبدأ الطالب الجدد فى التواصل معي تباعا. 

 

 تم تعريف الطالب بالجروب وبشخص المنسق وشرح أهمية الجروب وصالحيات المنسق . -

 

 استخدامها واالستفاد منها.تم تعريف الطالب بمنصة التعليم االلكتروني وشرح كيفية  -

 

 تم تزويدهم ببيانات اليوزر نيم والبسورد المعدة من قبل وحدة التعليم االلكتروني.  -

 

مع   - الوافدين  بالطالب  الخاصة  واالعالنات  البيانات  كافة  مشاركة  المجموعة  خالل  من  أيضا  يتم 

 الطالب من خالل هذه المجموعة 

 

ف - الطالب  الوقت حل مشاكل  مدار  يرجع  يتم على  التى  المشاكل  المنصة وغيرها من  مع  التعامل  ي 

إليهم  وأعود  للمسؤل  أنا  أرجع  أو  االمر  احتاج  إن  بالمسؤولين  توصيلهم  يتم  إذ  لحلها  إلًي  الطالب 

 بالحل. 

 

 وبعضها كالتالى:  -

 الحل المشكلة اسم الطالب 

المنصة  ديكا العواله مع  التعامل  فى  مشكلة 

 وتسجيل الدخول عليها  

باللغة  التعامل  في   ومشكلة 

 العربية 

المنصة  منسق  مع  التواصل  تم 

لشعبة تركي بحل مشكلة اليوزر 

 نيم والباسورد. 

الطالبة   حساب  على  الدخول  تم 

ثم   مقرراتها  فى  وتسجيلها 

بفديوهات  ذلك  بعد  تزويدها 

المنصة  دخول  كيفية  لها  تشرح 
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 ستخدامها. وا

 

االولى   رزان عادل محمود  الفرقة  لالعادة  باقية 

 ولديها مشكلة فى دخول المنصة 

للطالبة   جديد  حساب  عمل  تم 

وتمكنت من الدخول للمنصة من 

 جديد 

نيم   مشكلة فى التعامل مع المنصة  ايثار الدسوقي   اليوزر  مشكلة  حل  تم 

 والباسورد الخاصين بالطالبة 

المحاضرات   تسنيم محمد  فى  مشكلة 

مع   التواصل  وكيفية  االونالين 

 األساتذة 

المحاضرات   جدول  إرسال  تم 

وتوصيلها   للطالبة  االونالين 

يدرسون   الذين  االساتذة  بأحد 

اللغة  لشعبة  األولى  للفرقة 

لمجموعة   إلضافتها  التركية 

بالفرقة  الخاصة  أب  الواتس 

 األولى 

أنها   نيرة أحمد عثمان  مشكلة  مريضة لديها  كانت 

الدراسي  الفصل  امتحانات  أثناء 

كرونا   عدوى  وعندها  السابق 

يتوجب عليها   ما  معرفة  وتحتاج 

 بتقديم التماس أو عذر 

مع  الطالبة  تواصل  ألن  نظرا 

انقضاء  بعد  كان  المنسق 

تم   االلتماسات  وفترة  االمتحان 

لجنة   مسؤلي  مع  اتواصل 

رأسهم   وعلى  بالكلية  الوافدين 

ال عبد  ناصر  وكيل  دكتر  عال 

الكلية لشؤون الطالب الذي طلب 

وبياناتها  الطالبة  هاتف  رقم 

إمكانية  لبحث حالتها والنظر فى 

عن  اعتذارا  حالتها  اعتبار 

احتسابها   من  بدال  االمتحان 

 غياب وتم توصيل الطالبة بهم 

أين   حبيبة شاهر داوود  من  معرفة  تحتاج  كانت 

التي  أوراقها   استيفاء  يمكنها 

في   لدفع تحتاجها  السفارة 

 المصروفات 

للكلية  وكيل  لمكتب  توجيهها  تم 

في  الفادتها  الطالب  لشؤون 

 األمر

مشكلة  نور ابراهيم جميل راضي شعث  وعندها  فلسطينية  وافدة 

الدراسية   المصروفات  دفع  في 

 وتحتاج مساعدة فى األمر 

ناصر  دكتر  مع  التواصل  تم 

الطالب  لشؤون  الكلية  وكيل 

س  وطلب  له  األمر  يادته  وشرح 

مكتبه   إلى  الطالبة  تتوجه  ان 

مشكلتها  لبحث  موعد  لها  وحدد 

 وعرضها على المسؤول . 

 

 جهود الفصل الدراسي الثاني :  
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يقوم قسم اللغات الشرقية اإلسالمية بلقاء يضم جميع الطالب الوافدين المستجدين في كل عام ؛   •

لتعريفهم بكل ما يخصهم في نظام الدراسة ؛ مثل : مناهج القسم وأساتذتهم وأهم لوائح الكلية بالنسبة لهم  

 حلها .  ، وحقهم في الرجوع لمنسق الوافدين بالقسم عند مواجهة أية صعوبة أو مشكلة ل

 

في ظل جائحة كورونا وحفاظا على سالمة الطالب من التجمعات غير الصحية تواصلنا مع الطالب   •

؛ لمعرفة المشاكل األكاديمية   WhatsAppالوافدين يقسم اللغات الشرقية اإلسالمية عبر مجموعة  

ما تم إدراجه فى  واإلدارية التي تواجههم لعالجها ، وضمان سالمة جودة العملية التعليمية ، و هذا 

تقرير الفصل الدراسي االول من العام الدراسي الحالى ؛ وكانت شكواهم كالتالي خالل الفصل الدراسي  

 االول كالتالى: 

 

صعوبة دخولهم للمنصة وذلك لسوء النت عندهم في بعض األحيان ، ونسيان كلمة المرور في    •

نصة وقد عالجنا كل المشاكل التي  أحيان أخرى ، وعدم قدرتهم على تسجيل المقررات على الم

وصلتنا من الطالب عبر مجموعة الواتساب بالتواصل مع دكتور أمنة االستاذ المساعد بشعبة اللغة  

التركية لحل المشاكل المتعلقة بالمنصة والمقررات ، بينما تم التواصل مع دكتور الهام بدر منسق  

 الخاصة بالطلبة الوافدين.  الوافدين بكلية األلسن لحل كافة المشاكل اإلدارية 

واستمر التواصل مع الطالب طوال فترة الفصل الدراسي االول و تم إعالم الطالب بكافة األنشطة   •

وكافة الندوات والملتقيات التى تقدمها الجامعة للطالب الوافدين و تمت اإلجابة على أسئلة الطالب  

ما تم باختصار خالل الفصل الدراسي   فيما يخص االستفسار عن المشاركة فى هذه األنشطة و هذا

 االول كما ثبت في التقارير السابقة. 

 

 ما تم إنجازه فى أجازة نصف العام الدراسي والفصل الدراسي الثاني:  •

_ لم يتوقف دعم الطالب الوافدين خالل فترة أجازة منتصف العام الدراسي ؛ و لكن أستمر التواصل مع  

مهم بكافة األنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة ، فقد وفرت الكلية لهم  الطالب الوافدين باستمرار و إعال

بعض الكورسات المختلفة ،و تم إعالمهم بذلك ، كما تم إعالمهم بملتقى المنصورة واإلجابة عن كافة  

يان  اإلستفسارات المتعلقة بذلك الملتقى ، كما شكلت بعض الرحالت الترفيهية والثقافية  مثل رحلة مجمع األد 

وأشترك عدد من القسم بهذه الرحلة لكن لم يوافقهم الحظ نتيجة تأخرهم عن ميعاد االقالع من الجامعة ، كما  

أراد بعض الطالب االشتراك في ملتقى المنصورة ، لكنهما لم يستطيعوا االشتراك نتيجة تأخرهم فى إرسال  

ى قبل أن يرسلوا بياناتهم ، ولكن كانت الرغبة  بياناتهم ، فكانت أسماء الطلبة المشاركين أرسلت لمنسق الملتق

لدى الطلبة كبيرة في االشتراك في هذا الملتقى لكن ما دفعهم للتأخير هو ضرورة موافقة عائلتهم ؛ فقد  

 أستغرقوا وقت كبير فى إقناعهم لكن جاءت موافقتهم بعد فوات األوان ؛ و كانت بيانات الطلبة كالتالى :  
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 القسم تركي فرقة أولى _الجنسية السودانية  رؤى خضر عبد الواحد _

 االسم شهد الفاتح الطيب محمد  _القسم تركي فرقة أولى _الجنسية سودانية 

 تسنيم محمد احمد _قسم تركي _ الجنسية سودانية 

 

_ و جدت أيًضا بعض المشاكل التى واجهت الطلبة خالل هذا الفصل الدراسي ؛ حيث أكتشف أحد الطالب   

التركية عدم وجود إيميل جامعى له على المنصة ؛ وتم التواصل مع دكتور أمنة األستاذ المساعد   بشعبة اللغة

 بالقسم لحل هذه المشكلة، كما تم التواصل أيضاً مع دكتور الهام بدر ، و كانت بيانات الطالب كالتالى :_ 

 االسم : محمد عبدهللا محمد عبدهللا  

 الفرقة : ألولى  

 ة شعبة : اللغة التركي

 الجنسية: سودانى 

، على الرغم من دفع   UMS_ اشتكي بعضهم من عدم ظهور النتيجة الفصلية الخاصة بهم على نظام ال 

مصروفات الكلية ، و تم التواصل مع دكتور الهام بدر لمعرفة حل المشكلة ، والتى اتضحت فيما بعد بتأخر  

كافة إجراءات الدفع ، وتمكنوا بعد ذلك من  بعض الطالب فى دفع المبلغ المصرى المستحق و أكمل الطالب 

 . UMSمعرفة النتيجة. سواء من شئوون الكلية أو من على نظام ال 

_ أراد بعض الطالب تأجيل االمتحان التكميلي الذى سيعقد نهاية هذا الشهر ؛و تم التواصل مع دكتور الهام  

 و معرفة الميعاد القادم وإبالغ الطالب بذلك. 

اشتراك الطالب الوافدين في الفعاليات الخاصة على مستوى الكلية والجامعة ؛ و من  _يحرص القسم على 

  9ذلك اشتراك عدد كبير من الطالب الوافدين بشعبة اللغة التركية فى األسبوع الثقافي بالكلية يوم االربعاء 

ثة قائمة على أعمال  مارس ؛ فقد شارك الطالب بالحضور فى الجلسة األولى والثانية ،  و كانت الجلسة الثال

هؤالء الطالب بما قدموه من مقاالت قصيرة عن ثقافة السودان و التعريف بالبلد و حدوده و من هؤالء  

الطالب : رزان عادل محمود ، تسنيم محمد احمد  ،رؤى خضر عبد الواحد  ، فقد كان هؤالء الطالب  

، كما شاركوا أيضاً بجانب العديد من  المنسقين لجميع الفقرات التى قدمت عن السودان فى هذا اليوم 

أصدقاءهم من السودان سواء من القسم أو من أقسام أخرى من الكلية بتقديم فقرة تمثيلية عن الزواج  

السودانى  ، فقامت الطالبة شهد الفاتح الطيب بدور رئيسي فى هذه الفقرة و هو دور العروس السودانية  

 وأدت الدور بكل إتقان ،  

ارك جميع الطالب السودانيين في القسم والكلية فى هذه الفقرة بدور أقارب العروسين و بعض  و بذلك فقد ش

 االدوار الفرعية األخري. 

 

 أعضاء الفقرة الرئيسيين :  
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 رزان عادل محمود  

 قسم تركي )فرقة اولى (  

 تسنيم محمد احمد  

 قسم تركي)فرقة اولى (  

 شهد الفاتح الطيب  

 قسم تركي)فرقة اولى (   

 رؤى خضر عبد الواحد  

 قسم تركي)فرقة اولى ( 

 مؤتمن عبد القادر سراج  

 قسم روسي)فرقة اولى (  

 حسين  أحمد السيد  

 قسم روسي)فرقة اولى (  

 قمر الدين محمد  

 قسم سواحيلي )فرقة ثالثة ( 

 _ إلى جانب هؤالء الطالب فقد شارك جميع الطالب السودانيين في هذه الفقرة باالدوار الفرعية.  

_و لم تتوقف فعاليات القسم الثقافية عند هذا اليوم فقد ، فقد شاركت  الطالبة رزان عادل محمود  الطالبة  

أصدقاءها السودانيين على  بشعبة اللغة التركية فى مهرجان الشعوب بفقرة عن السودان أيضاً مع باقى 

 مستوى الجامعة . 

 

 قسم اللغة الصينية: 

 

طالباً وافًدا من مختلف الجنسيات،   39يضم قسم اللغة الصينية هذا العام  ❖
منهم من يلتحق ببرنامج ليسانس األلسن تخصص اللغة الصينية وآدابها  

اللغة )النظام الفصلي(، ومنهم من يلتحق ببرنامج الترجمة المتخصصة في 
 الصينية )نظام الساعات المعتمدة(. 

 الجنسية  رقم التليفون  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 السودان 96894668975/01062581686 األولى  أنثى  أريج علي محمد  1
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 ارتريا  0112358898 األولى  ذكر عمر محمد عبد هللا  2
 السودان 01141828519 األولى  أنثى  رفا أحمد عبد العاطي محمد  3
 السودان 01020437231 األولى  أنثى  رنيم عصام سليم علي  4
 السودان 01117702102 األولى  ذكر يحيي آدم اسحق حسين  5
 السودان 01067917897 األولى  أنثى  سلمى يوسف موسى الشيخ  6
 السودان 01554972758 األولى  أنثى  نجاة معتصم األمين محمد  7
غفران إبراهيم عزالدين   8

 إبراهيم 
 السودان 01550400173 األولى  أنثى 

 السودان 01159869284 األولى  ذكر مازن صبري إبراهيم  9
/  01215659430 األولى  أنثى  فاطمة موسى محمد عبدهللا  10

249903883000 
 السودان

 السودان 01150780300/01028875013 األولى  ذكر محمد سليمان إسحاق بكر  11
 السودان 01012312250 األولى  أنثى  هند خالد يسن حسين  12
 السودان 01002376072 األولى  أنثى  رغد مكاوي سيد أحمد  13
 الصومال  0102156698 األولى  أنثى  سارة محمد عبدهللا  14
 السودان 01140917179 األولى  أنثى  نسمة فوزي محمد  15
ابوالقاسم عبدالرحمن احمد   16

 محمد 
 السودان 01027588026 األولى  ذكر

 السودان 01140220488 األولى  ذكر أحمد عماد الدين عبده محمد  17
ندى مهاجر عبد الرحمن   18

 عمر 
 السودان 7316  571  90 249 األولى  أنثى 

مصطفى يوسف عبد   19
 اللطيف

 السودان 01016785503 األولى  ذكر

 السودان 01064551298 األولى  أنثى  ندر خالد ادم ابراهيم  20
األولى   أنثى  غادة حيدر عبد زيد  21

)ساعات  
 معتمدة(

 العراق 01550744254

األولى   أنثى  هوازن نادر محمد العبيد  22
)ساعات  
 معتمدة(

 السودان 01022694839

األولى   ذكر صالح سليمان بخت         23
 )باقي( 

 السودان 01158233056

األولى   أنثى  يارا محمد زياد   24
 )باقي( 

 سوريا  

 السودان 249113545883 الثانية  أنثى  شهد صالح أبو القاسم   25
مريم سعيد محمد عبد   26

 الرحمن  
 فلسطين  01022841126 الثانية  أنثى 

ربا عثمان عبد العزيز   27
 عثمان  

 السودان 966536464046 الثانية  أنثى 
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 اليمن  01153778069 الثانية  أنثى  إيثار عادل يحيي         28
 سوريا  01123807396 الثانية  أنثى  مايا محمد علي         29
أحمد عبدالرحمن هجو   30

 عيسى      
الثانية   ذكر

 )باقي( 

 السودان 01027788352

الثالثة   ذكر أحمد سمير أحمد        31
)ساعات  
 معتمدة(

 سوريا  01123866771

 سوريا  01090996945 الثالثة  أنثى  آالء عمر محمود        32
 اليمن  01155265432 الثالثة  ذكر أكرم ناصر أحمد ناصر        33
 اليمن  01142511875 الثالثة  ذكر صالح ناصر أحمد ناصر        34
الثالثة   أنثى  نرمين فؤاد أحمد        35

)ساعات  
 معتمدة(

 فلسطين  01067802046

الثالثة   أنثى  أنوار صبري مختار علي     36
 )باقي( 

 السودان 01018557768

 ارتريا  01018350779 الرابعة أنثى  روان عمر سعيد عبده     37
 سوريا   الرابعة أنثى  سارة محمد دياب شعباني     38
الرابعة   أنثى  ايه محمد سعيد العبار  39

 )باقي( 
 سوريا  

 

 
 

الوافدين، وإعالنهم تم إنشاء مجموعة على الواتساب للتواصل مع الطالب  ❖
بكل جديد على هذه المجموعة وصفحة القسم على الفيسبوك، والرد على 

 أسئلة الطالب وتوجيههم بما عليهم فعله. 
 

عقد قسم اللغة الصينية في بداية العام الدراسي محاضرات إضافية للطالب  ❖
الوافدين المقيدين بالفرقة األولى الذين فاتتهم المحاضرات بسبب إجراءات 
السفر، والذين وجدوا صعوبة في دراسة ما فاتهم بمفردهم، وقد كلف القسم 

أ/نمير، المدرس المساعد بالقسم، بعقد عدة محاضرات في أوقات مختلفة 
 لمساعدة الطالب الوافدين لتعلم اللغة الصينية. 

 

يحث القسم الطالب الوافدين على المشاركة في الفاعليات المختلفة، فقد تم  ❖
لبان اليمنيان أكرم ناصر وشقيقه صالح ناصر، الطالبان المقيدان ترشيح الطا

بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الصينية، للمشاركة في ملتقى شباب الجامعات  
بالمنصورة في فبراير الماضي، وقد كانت تجربة مثمرة بالنسبة لهما، حيث  
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الجنسيات شارك الطالبان في أنشطة ترفيهية وتثقيفية مختلفة مع زمالئهم من 
 المختلفة في جامعة المنصورة.

 

شارك بعض الطالب الوافدين بقسم اللغة الصينية في األسبوع الثقافي بالكلية حيث ُعقد   ❖
 . 3/2022/ 9لقاء خاص بهم  في قاعة المؤتمرات بالكلية يوم األربعاء الموافق  

 

ب على  شارك بعض الطالب الوافدين بقسم اللغة الصينية في مهرجان ثقافات الشعو ❖
 . 2022/ 3/ 12مستوى جامعة عين شمس يوم السبت الموافق  

 

شارك بعض الطالب الوافدين بقسم اللغة الصينية في المؤتمر العلمي للكلية المنعقد يوم   ❖
 . 2022/ 13/3األحد 

 

شارك الطالب أكرم ناصر، الطالب المقيد بالفرقة الثالثة، والطالب أحمد عبد الرحمن   ❖
رقة الثانية، في دائرة النقاش الخاصة بريادة األعمال للطالب  هجو، الطالب المقيد بالف

، وقد شارك الطالبان في مختلف  IHubالوافدين التابع لمركز االبتكار وريادة األعمال  

األنشطة الخاصة بهذا اليوم من حلقات النقاش، وورش العمل، واأللعاب التثقيفية  
 والترفيهية. 
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 اللغة الروسية قسم 

 
   16عدد الطلبة الوافدين بالقسم: 

االسم                   الفرقة                 التليفون                 البلد  النوع  نوع السداد 
         

ياسمين نافذ  -1 االولى               01128044336 فلسطين انثى  نفقة خاصة 
ابراهيم                

         
تخفيض 10% مجمد جمال  -2 االولى                 01154050331 السودان  ذكر 

عكاشة                
         

تخفيض %10ا جماالت عماد   -3 االولى               01128855952 السودان  انثى  
حسن                  

     
تخفيض 10% مؤتمن عبد القادر  -4 االولى             01064458403 السودان  ذكر 

 سراج عباس          
تخفيض 10% حسين احمد   -5 االولى            01090916549 السودان  ذكر 

السيد احمد            
        

تخفيض 10% الفرقة االولى  -باقي 01030590083 السودان  انثى   زهرة  حسين  -6 
ابكر                   

      

تخفيض 10% احمد رمضان  -7 الثانية            01159737791 السودان  ذكر 
سليمان                

      
تخفيض 10% شادية الدالى  قسم  -8 الثالثة           01063715397 السودان   مؤنث 
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تخفيض 10% الفرقة الثانية   -باقي  01148790764 السودان  مؤتث 

          
يمنى مجدى   -9

محمد                  
     

تخفيض 50% عبد العزيز وائل  -10 الثانية           01020168097 فلسطين ذكر 
 عبد العزيز           

تخفيض 10% حنبن سيف        -11 الرابعة            01158558839 السودان  انثى  
                         

تخفيض 10% باقى   –الثانية  01115160068 السودان  مؤنث  رؤى محمد   -12 
عبد المتعال           

      
تخفيض 10% ضحى عمر  -13 االولى  01553661579 السودان  انثى  

حبوب                 
   

تخفيض 10% عوض جمال  -14 االولى  01110437179 السودان  ذكر 
 عوض      

تخفيض 10% المقداد ابراهيم   -15 باقى االولى  01110626656 السودان  ذكر 
على الريح            

   

 

 
دائما لالستفسار او لحل مشكالت تواجههم فى  عبر الواتس تم التواصل مع الطالب ي و

 الكلية, وفى الحال اقوم بالتواصل مع المسؤلين بالكلية لحل مشكالتهم. 

 

 قسم اللغات اإلفريقية )شعبة سواحيلي( 

  بالقسم:عدد الطلبة الوافدين  -
 

-نوع السداد)منح البلد رقم التليفون  الفرقة  النوع اسم الطالب  م 
نفقة -تخفيض
 خاصة

1 
 

روعه صالح سالم  

 عبد الحميد  

 نفقة خاصة  فلسطين  01015429851 األولى  أنثى 

 تخفيض %10 السودان 01129079630 األولى  أنثى  لونا المعز حسن  2

 تخفيض %10 السودان 01017725598 الثانية  أنثى آيات على محمود   3
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 على 

حسين حسن   4

 حسين سليمان 

 تخفيض %10 السودان 01068404242 الثانية  ذكر

عمرو  أشرف   5

 حمد خضر 

 تخفيض %10 السودان 01154312456 الثانية  ذكر

قمر الدين محمد   6

 عبدهللا أحمد 

 تخفيض %10 السودان 01003480883 الثالثة  ذكر

   

وبخصوص  مشكالت تواجههم فى الكلية,  اي  دائما لالستفسار او لحل    التواصل مع الطالب عبر الواتستم  ي

 بالكلية لحل مشكالتهم  مكتب الوافدينالتواصل مع  المشكالت  يتم 

 اإلسبانية قسم اللغة 

الدائم مع الطالب  ممثلة في منسقها عضو مكتب الوافدين على التواصل  -وتحرص إدارة قسم اللغة اإلسبانية  

الصعيد   على  فقط  ليس  األصعدة،  كافة  على  تواجههم  قد  عقبات  أي  لتذليل  بالبرنامج،  المقيدين  الوافدين 

 األكاديمي، لضمان اندماجهم بشكل كامل مع باقى زمالئهم. 

 آلية تحديد الطالب الوافدين:

 بغية االلتحاق بالجامعات المصرية. الطالب الوافدين هم الطالب العرب واألجانب الذين يأتون إلى مصر 

أوضح مجلس األعلى للجامعات الخاصة المصرية واألهلية التابع لوزارة التعليم العالى، بأنه تم تحديد قواعد 

في الجامعات المصرية الخاصة والجامعات    2022-2021قبول الطالب الوافدين إلي مصر العام الدراسي  

أن يكون الحد األدنى لمجموع تقدم الطالب  بول في الجامعات الخاصةالمصرية األهلية؛ ومن أهم شروط الق

 .  %55والكليات النظرية   %65الوافدين لاللتحاق بالجامعات الخاصة واألهلية بالكليات العملية 

 

،   2021كذلك من بين الشروط التي أقرها مجلس األعلى للجامعات المصرية لقبول الطالب الوافدين لمصر  

مراعاة اشتراطات القبول التى تحددها سفارات الدول التى يتبعها الطالب الوافدين، وأن يكون عدد الطالب 

للكلية،   التقدم لاللتحاق الوافدين المقبولين بكل كلية زيادة إضافية على العدد المقرر  ويحق للطالب الوافدين 
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بكليات الجامعات الخاصة واألهلية فى أى وقت خالل فترة تنسيق القبول، على أن ترسل الجامعة عقب انتهاء 

 .فترة التنسيق كشوفًاً بأسماء وبيانات الطالب الوافدين بكل كلية إلى مكتب القبول بالجامعات الخاصة واألهلية

 

 سبانية ثمان طالب من الوافدين فى الفرق األربعة موزعين كالتالى: ويضم قسم اللغة اال

 من سوريا(  –مايا محمد ياسر الحالق     )الفرقة األولى   -1

 من اليمن(    -ريوم أحمد قاسم محسن     )الفرقة األولى -2

 من سوريا(  -زينب ماجد محمد البين      )الفرقة األولى -3

 من سوريا( –ة األولى  آية تمام حلبونى               )الفرق -4

 من فلسطين(  -عمار ياسر تحسين محمد   )الفرقة الثانية -5

 من فلسطين(  -أدهم عماد يوسف أبو عواد )الفرقة الثانية -6

 من سوريا(  -صفاء أكرم عثمان الخلف   )الفرقة الثالثة -7

 من سوريا( -حسام عبد الحميد الكركولى  )الفرقة الرابعة -8

 

قدها القسم مع الطالب الوافدين لحرصه على تذليل أية عقبات أمامهم  ومن خالل االجتماعات التى يع

 أوضح بعد الطالب بعض المشاكل التى تواجههم و هى كاآلتى: 

 

*تأخير حصولهم على اإليميل الجامعى و كلمة المرور الخاصة بمنصة الكلية االلكترونية مما يسبب   

 و عدم حضور المحاضرات األونالين. لهم تأخيرا فى المسيرة التعليمية عن باقى زمالئهم  

 

*حجب النتيجة بسبب عدم أجراء تحليل اإليدز على الرغم من عدم  تطبيق الشيء نفسه على باقى  

 الطلبة.

 

 * طالبوا أيضا بخفض المصاريف ألنها تكون فى بعض األحيان مرتفعة بالنسبة لهم. 

 

الروتينية التى يتعرضون لها و طالبوا بتخفيف تلك *أوضح الطالب الوافدين أيضا كثرة اإلجراءات  

 اإلجراءات التى تتسبب فى تأخير أوراقهم فى أغلب األوقات.

 

 *كما أوضحوا التأخير فى استالم كارنية الجامعة و شهادة تطعيم كورونا أيضا. 

 

 وقد تقدم الطالب الوافدين ببعض المقتراحات، منها:  

 

 عاملة فى األوراق المطلوبة. االهتمام بهم من خالل تيسير الم •

 سرعة التعامل معهم و إعطائهم اإليميل الجامعى و كلمة المرور كباقى زمالئهم.  •

 

 الدعم الذى يقدمه القسم للطالب الوافدين:
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 يقوم قسم اللغة اإلسبانية بتقديم الدعم المطلوب للطالب الوافدين من أبنائنا الملتحقين بالقسم من خالل: 

الدعم النفسى لهؤالء الطالب و أنهم فى بلدهم الثانى و  خاصة أن أغلبهم   يقيمون  بمفردهم بعيدًا  -1

 عن   أسرهم. 

 

 دمجهم فى المجتمع الجامعى و الطالبى بشكل كبير لكسر حاجز الغربة. -2

 

الطلبة   الدعم األكاديمى من خالل ساعات اإلرشاد الطالبى و ذلك  لتخلفهم عن بدء  الدراسة  مع باقى -3

 نظرا لتأخير أوراقهم. 

 

الطالب    -4 معيار  ورئيس  الصغير  محمد  أ.د.  القسم  رئيس  من  يتكون  أب  الواتس  على  جروب  أنشاء 

مروة  د.  البرامجية  الجودة  منسق  و  عزمى  يمنى  أ.م.  للقسم  الخارجية  و  الثقافية  العالقات  ومنسق 

المجيد و من الهيئة المعاونة األستاذة  مصطفى وعضو معيار الطالب بالجودة البرامجية د. نهى عبد  

أية   تذليل  لسرعة  ذلك  و  األربعة  الفرق  فى  الطالب  إلى جميع  باإلضافة  بالقسم  المعيدة  سارة جمال 

 عقبة لديهم. 

 

دعوة الطالب الوافدين لحضور المؤتمر العلمى للقسم  كل عام و بحضور المؤتمر العلمى للكلية لهذا   -5

 العام الجامعى. 

 

ب -6 الموافق  االحتفاء  الثقافى  احتفالية خاصة بهم تحت عنوان )ملتقى    9هم فى األسبوع  مارس و عقد 

الطالب الوافدين( حيث تتضمن الجلسة األولى كلمة أ.د. سلوى رشاد عميد الكلية و كلمة أ.د. ناصر  

لطالب  عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و د. هاجر سيف الدين مدير اإلدارة المركزية ل

الوافدين و د. شيروت األحمدى مدير مكتب الوافدين بجامعة عين شمس و د. إلهام بدر مدير مكتب 

 الوافدين فى الكلية و يتم تكريم الطالب فى هذه االحتفالية و عرض مداخالت مفتوحة لهم.

 

تمثيل -7 من  بالقسم  الخاص  الثقافى  اليوم  خالل  من  مواهبهم  لتقديم  الوافدين  الطالب  غناء     تشجيع  و 

 والقاء شعر.

 

و تم التوصية بعمل استبيانات خاصة بالطالب الوافدين و تحليلها و االستفادة من مخراجاتها لتحسين   -8

 أحوالهم و تذليل العقبات التى تواجههم خالل مسيرتهم الجامعية. 

 

 آلية جذب الطالب الوافدين:

 

 فدين و زيادة أعدادهم كاآلتى: يقوم قسم اللغة اإلسبانية بتقديم رؤيته لجذب الطالب الوا

 

اإلعالن عن مكانة كلية األلسن و تاريخها العريق فى تخصص الترجمة و األدب واللغة  •

 على مر العصور على موقع الكلية اإللكترونى. 
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باللغتين   • اإللكترونى  الكلية  تميزها عن غيرها  على موقع  التى  الكلية  إمكانيات  عرض 

 العربية و اإلنجليزية. 

على    التعريف • عالمية  أو  محلية  جوائز  على  منهم  الحاصلين  و  التدريس  هيئة  بأعضاء 

 موقع الكلية اإللكترونى. 

بهدف   • لتعريفهم  بمصر  الموجودة  اإلفريقية  و  العربية  الثقافى  التمثيل  بمكاتب  التواصل 

 ورسالة الكلية و مدى تميزها فى مجالها.

ال • و  الطالبى  بالتبادل  للمعنين  دعائية  ندوات  العربية   تنظيم  السفارات  فى  الثقافى  تمثيل 

 واإلفريقية. 

 عقد لقاءات بصورة دورية للطالب الوافدين لحل جميع مشاكلهم.  •

 المعاملة الحسنة التى تشجع الطالب بالتوصية بترشيح الكلية فى بلدهم.  •

اإلعالن عن برامج الكلية وعن برنامج الساعات المعتمدة من خالل الموقع اإللكترونى   •

 للكلية.

المعلومات  • كافة  و  والمصاريف  دراسية  مقررات  عن  التفاصيل  لكافة  واٍف  عرض 

 بوضوح على الموقع مما يسهل على الطالب اتخاذ القرار فى االلتحاق بالكلية. 

بالطلبة   • الخاصة  الطالبية  األنشطة  و  الثقافية  و  الدراسية  المختلفة  البرامج  عن  اإلعالن 

 الوافدين. 

الوافدين من خالل استبيانات دورية و االستفادة من   الحرص على قياس رضا الطالب  •

 نتائجها. 

 بعض األعياد القومية للطالب الوافدين :  

 األعياد القومية للسودان: 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 1956يناير   1 عيد االستقالل المجيد  1

 1969مايو  25 انتفاضة نميري  2

 1964أكتوبر   21 1964انتفاضة ثورة   3

 2019ديسمبر   14 انتفاضة اإلطاحة بالرئيس عمر البشير  4

 
 األعياد القومية لفلسطين: 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 1988نوفمبر    15 عيد االستقالل  -1
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 1965يناير   1 الثورة الفلسطينية  -2
 

 األعياد القومية السورية: 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 إبريل  17 عيد الجالء -1

 مايو  6 عيد الشهداء -2

 أكتوبر  6 ذكرى حرب تشرين    -3
 

 األعياد القومية الصومالية: 

 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 يونيو   26 عيد االستقالل  -1

 يوليو  1 يوم الجمهورية  -2
 

 األعياد القومية العراقية:

 

 التاريخ اسم العيد

 يناير   6 عيد الجيش

 يوليو  14 عيد ثورة تموز 

 

 األعياد القومية اليمنية : 
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 التاريخ اسم العيد

 مايو  22 اليوم الوطني للجمهورية 

 سبتمبر 26 سبتمبر  26ثورة 

 أكتوبر  14 أكتوبر  14ثورة 

 نوفمبر  30 عيد الجالء

 

 بعض نماذج مشاركة كلية األلسن في نشاطات الجامعة  

 اإلسبانية نشاط ترجمة الكلية عن سكن الوافدين باللغة 
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 نشاط ترجمة الكلية عن سكن الوافدين باللغة اإلنجليزية

 

 ترجمة بوستر مهرجان الشعوب لكل اللغات  
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رحلة للطالب الوافدين بجامعة عين شمس لزيارة متحف الحضارة  مشاركة كلية األلسن في 

 ومجمع األديان وحديقة األزهر 

صاحب الطالب مشرفين من الهيئة المعاونة بكلية األلسن أحدهما من قسم عبري دارية  قد و

 ثقافية وستقوم بشرح كل ما يتعلق بمتحف الحضارة ومجمع األديان وحديقة األزهر  

يها خلفية ثقافية واسعة باآلثار اليهودية والقبطية واإلسالمية وستقوم  مقارنة أديان ولدو

بشرح كل ما يتعلق بمجمع األديان ، والثانية من قسم انجليزي وسوف تقوم بترجمة الشرح  

 إلى اللغة اإلنجليزية للطالب الوافدين غير الناطقين بالعربية من الجامعة  
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 ية األلسن  بعض نماذج لنشاطات مكتب الوافدين بكل

 2022مارس  9يوم الوافدين في االسبوع الثقافي في الكلية 
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 صور من مشاركة كليه األلسن في مهرجان الشعوب 
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 لينك صفحة رعاية الطلبة الوافدين في مرحلة الليساني بكلية األلسن جامعة عين شمس
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/?ref=share_grou475743529648766https://www.facebook.com/groups/

p_link   

 إجمالي عدد الوافدين في الكلية وفقا لجنسيتهم :  

 الفرقة األولى 

 العدد     الدولة
 3 سوريا 
 9 الصين 

 1 ازربيجان 
 3 كازخستان 

 2 روسيا 
 25 السودان 

 3 جنوب السودان 
 5 فلسطين 

 2 اليمن 
 1 كندا

 8 جزر القمر 
 1 السنغال 
 1 ايطاليا 
 2 العراق 

 1 الصومال 
 1 اريتريا
 1 عمان 

 1 السعودية 
  70 

 

 الفرقة الثانية  

 العدد  الدولة    المسلسل 

 1 كنيا  1

 20 السودان  2

https://www.facebook.com/groups/475743529648766/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/groups/475743529648766/?ref=share_group_link
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 1 كوريا الجنوبية   3

 2 روسيا 4

 1 اوزبكستان  5

 2 كازخستان 6

 1 الصومال  7

 1 فيرغيرستان  8

 10 الصين  9

 3 اريتريا  10

 2 جنوب السودان  11

 1 السعودية   12

 2 سوريا 13

 1 السنغال  14

 2 اليمن  15

 1 جيبوتي  16

 1 غينيا  17

    52 

 

 الفرقة الثالثة :  

 العدد  الدولة   المسلسل 

 10 السودان  1

 14 الصين 2

 5 كازخستان 3

 1 أندونيسيا  4

 1 فلندا 5

 3 روسيا  6

 4 سوريا  7
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 2 اريتريا  8

 1 فلسطين 9

 1 البحرين 10

    42 

 

 الفرقة الرابعة :  

 العدد  الدولة    المسلسل 

 2 روسيا  1

 4 كازخستان 2

 28 الصين  3

 1 جيبوتي  4

 1 كينيا  5

 1 كوريا الجنوبية   6

 2 تشاد   7

 3 الصومال  8

 1 طاجكستان  9

 7 سوريا  10

 1 اريتريا  11

 8 السودان  12

    59 

 

 الدراسات العليا :  

 العدد  الدولة  المسلسل 
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 2 الصين 1

 1 كتزخستان 2

    3 

 

 طالب  223إجمالي عدد الطالب الوافدين في مرحلة الليسانس : 

 

طالب  3إجمالي عدد الطالب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا :   

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،  

 مقدمه لسيادتكم  

 د. إلهام بدر  

 مدير مكتب الوافدين واألساتذة الزائرين بكلية األلسن  

 

 

 

 


