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ى
 
 
 
 

ا١ٌٙئخ اٌزِالء ٚاٌز١ِالد ِٕضٛثٟ اٌى١ٍخ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ش ٚ، ثٕبئٟ اٌطالة ٚاٌطبٌجبدأ

ثىً  .ا١ٌّٕبجبِؼخ  األٌضٓو١ٍخ  د٠ً١ٌضؼذٟٔ أْ أسدت ثىُ فٟ اٌّؼبٚٔخ ٚاإلداس١٠ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ، 

فٟ  تمذ٠ُ خذِبد ١ِّزحفخش ٚصؼبدح أسدت ثىُ فٟ ٘زا اٌصشح اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔأًِ أْ ٠ضتّش فٟ 

 .وبفخ ِجبالد ٚتخصصبد اٌى١ٍخ

 

اٌطبٌت ٘ٛ ِذٛس اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚثّشتٙب ٚغب٠خ ٚجٛد٘ب. ٚئػذادٖ ٌّٛاجٙخ اٌذ١بح ٚتذذ٠بتٙب فٟ 

ٚأطاللب ِٓ رٌه تؼًّ اٌى١ٍخ ػٍٝ  .و١ٍتٕباٌذبضش ٚاٌّضتمجً ٘ٛ اٌٙذف األصبصٟ اٌزٞ تضؼٟ ا١ٌٗ 

ئػذاد خش٠ج ِزٚد ثبٌّؼبسف إٌظش٠خ ٚاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضٍٛو١بد اإل٠جبث١خ، ٌٚذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ 

تٛظ١فٙب فٟ ثٕبء راتٗ ٚت١ّٕخ ِجتّؼٗ ٚرٌه ثتمذ٠ُ تؼ١ٍُ ػبٌٟ اٌجٛدح ٚفمبً ٌّؼب١٠ش ػب١ٌّخ ٚتط٠ٛش 

غ ٍطالة، ٚتذض١ٓ ٚتط٠ٛش اٌجشاِج األوبد١ّ٠خ ثّب ٠تٛافك ِِضتٜٛ اٌخذِبد األوبد١ّ٠خ اٌّمذِخ ٌ

د ٚثٕبء دً اٌّشىالاٌتذص١ً اٌذساصٟ ٟٚ وزٌه ثتجٕٟ فٍضفخ اٌتؼٍُ اٌزاتٟ ف .دبجخ صٛق اٌؼًّ

 شخص١خ ثٕبءح تخذَ اٌّجتّغ.

 

اصتشات١ج١خ اٌتذس٠ش ٚاٌتؼٍُ ٚتط٠ٛش وّب تضؼٟ اٌى١ٍخ ٚفك خطتٙب االصتشات١ج١خ ئٌٝ اٌتشو١ز ػٍٝ 

، ٚتشج١غ اٌىفبءاد اٌّت١ّزح اٌض١بصبد اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ ٚتشج١غ اٌجذث اٌؼٍّٟ ٚخذِخ اٌّجتّغ

ِإٍ٘خ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ش ٚاٌطٍجخ ٌٍّضبّ٘خ فٟ صٕبػخ اٌّؼشفخ ِّب ٠ضّٓ تخش٠ج وٛادس 

 .تذم١ك اٌش٠بدح فٟ ِجبالد تخصصبتُٙ ٚل١بدح ِجتّؼبتٌُٙ

 

ٚخجشاد ِٓ ِختٍف اٌجبِؼبد اٌؼب١ٌّخ األٚسٚث١خ ح ػب١ٌخ وفبء رٞ ث١ٙئخ تذس٠ش اٌى١ٍخٚتت١ّز 

جذ ٚتفبْ ِٓ  ، ٠ٚؼًّ ثىًاالٔضجبَ ٚاٌّذجخ ٚاٌتؼب٠ْٚٚضٛد ٘زا اٌفش٠ك  ،تؼًّ ثشٚح اٌفش٠ك

أجً ِضبػذح اٌطالة ٚتشج١ؼُٙ ػٍٝ اٌذٛاس ٚاالٔفتبح ػٍٝ اٌثمبفبد اٌّختٍفخ ٌالستمبء ثّضتٜٛ 

 .ٕٟ فٟ أِبوٓ ػٍُّٙتؼ١ٍّٟ جبِؼٟ ٠ٕؼىش ػٍٝ أدائُٙ اٌّٙ

 

 ثذصٛي اٌى١ٍخ 2222فٟ ِبسس  وبْ ثّبس رٌه أْ وًٍ هللا ج١ّغ اٌجٙٛد ِٓ وبفخ األطشاف ٚلذ

 اٌٍغخ اإلصجب١ٔخ(. –اٌٍغخ األٌّب١ٔخ  –ػٍٝ االػتّبد اٌجشاِجٟ ٌثالثخ ثشاِج ٟٚ٘ )اٌٍغخ اإلٔج١ٍز٠خ 

اٌجبِؼخ ٟ٘ ِٕجش دش ٌٍذٛاس اٌذ٠ّٛلشاطٟ ٚإٌمبط اٌّٛضٛػٟ ٚاٌفُٙ أروشوُ أثٕبئٟ، أْ 

اٌصذ١خ ٌىً األصٛي اٌؼ١ٍّخ. وّـــب أٔٙب اٌؼاللخ اٌٛط١ذح اٌم٠ٛخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاألصتبر، ٚاٌتٝ تٕشأ 

ِغ ِشاػبح األػشاف ٚاٌتمب١ٌذ ٚاالصتّبع ٚإٌمبط  فٟ اٌّذسجبد ٚلبػبد اٌجذث ثبٌذٛاس

١٘ئخ اٌتذس٠ش ثبٌى١ٍخ وٍُٙ آراْ صبغ١خ ٚػمٛي ِضت١ٕشح ألسائىُ ٚأػــــضبء اٌجبِؼ١خ، 

 .ِٚمتشدبتىُ ٚصتجذْٚ وً ِب ٠ف١ذوُ ِٓ خالي إٌمبط اٌؼٍّٟ ٚاٌّذبضشاد

 

ٚشؼجٕب ِٓ وً ِىشٖٚ، ٚهللا ٌٟٚ اٌذج١ت ِصش ٚفٟ اٌختبَ ٔضأي هللا جً ٚػال أْ ٠ذفع ٚطٕٕب 

 اٌتٛف١ك،
 عميد الكلية

 أ.د مروة وجدي الشريعي

 كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية
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األلسن جامعة ادلنيا من أقدـ كليات األلسن علػ  مسػى ا اهور ة ػة  رػت تػ ت  ت ادلاتثػة ال ا يػة  تعد كلية
لىكػ ف ـ 7997عػاـ  84بالقااة اهور ةي ةقػ   الكلية بعد كلية األلسن جامعة عني مشس حيث أ شئت

 ػة اهامعػة صػاحا علويػا نتن  ا ػا  قػدـ تػدمات لكػب الرػوب ت ةبػ ع م ػا ن سػر  بقاعليػة ت ربقيػ  ة  
 نةسالىرا.

 
با امج تػاص بناػاـ السػاعات  با امج اللغة االسثا ية نالرتمجةنتض  كلية األلسن سىة أقساـ بإلضا ة إيل 

 نىت علت النح  الىايل:ادلعىودة 
 
 

 
 

  

اللغة 
 اإلنجليزية

 اللغة

 األلمانية

اللغة 
 الفرنسية

اللغة 
 اإلسبانية 

اللغة 
 اإليطالية

اللغة 
 الصينية

برنامج اللغة 
االسبانية 
 والترجمة
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  Visionالرؤيح :  

مجػػػػة زلليػػػػا نمنليػػػػا لىحقيػػػػ  الى اصػػػػب ادلعػػػػات ربقيػػػ  الا ػػػػامة العلويػػػػة نالىويػػػػو ت رلػػػػاالت اللغػػػػة ناألمب نالرت 
 نال قات مع منؿ العامل دبا ؼلدـ اجملىوع ن سر  ت م اجرة الىحد ات احلالية نادلسىقثلية.

 

  Missionالرسالح  

تسع  كلية األلسن إلعدام ك امة بشا ة مؤىلة علويا نمرنيا ت رلاؿ اللغات األجنثيػة نالرتمجػة قػامةة علػ  
س ؽ العوب العادلت نرلاؿ الثحث العلوت نتدمة اجملىوع نتنويػة الثيئػة مػن تػوؿ بػاامج عاليػة ادلنا سة ت 

   اه مة نن قا أل ضب ادلواةسات العادلية.
 

 مىاصفاخ الخريج : 

 تقوم برامج الدراسة بالكمية بإعداد الخريج الذي يتمتع بمواصفات خاصة أكاديميا ومهنيا : 
 أوال : المحىر األكاديمي :  

 :  الخريج متمتعا بالمواصفات اآلتيةيجب أن يكون  -
 

 الىوكن من النااـ اللغ ي م ضع الدةاسة نذلك ىف رلاؿ ادلسى  ات ادلعا ية نادلراة ة :   - 7

تػػػ ا ا قػػػدة مقثػػػ ؿ مػػػن مرػػػاةة االسػػػىواع نالقرػػػ  ناحلػػػد ث بشػػػكب مقرػػػـ  ت م قػػػ   ثيعػػػت مػػػع  –أ 
 ادلىحدثني بلغة األـ بقدة مقث ؿ من الروقة .

 ت ا ا قدة مقث ؿ من مراةة  القااءة نالقر  نالىعثػري  يوا  ػقاأ باللغة األجنثية أن بلغة األـ .  -ب 
ري الكىػا  باللغػػة األجنثيػػة نلغػػة األـ بالكقػاءة الػػ  سبكنػػو مػػن تػػ ا ا قػػدة مقثػ ؿ مػػن مرػػاةة  الىعثػػ -جػػ 

 . قب الاسالة ادلرل بة بسر لة ن سا 

 القدةة عل  القياـ بالرتمجة الىحا ا ة ن ادلنا ةة نالىىثعية ن الق ة ة.  –م 

دبػػا  تػ ا ا قػدة مقثػػ ؿ مػن الث ػػرية ال قا يػة الػ  سبكنػػو مػن  رػػ  ثقا ػة ادلىحػدثني باللغػػة األجنثيػة – 2
 ػلق  لد و قدةة أعل  عل  تامجة الاسالة ادلىضونة ت م ق  ات اؿ بني ال قا ىني . 

 .  ىلت ا ا مراةات اسىخداـ احلاسب اإل – 3

 .سىوااة الىنوية الذاتية ادلسىواةت ا ا مراةات الىعل  الذايت دبا  ضون ا – 4

 

 ثانيا : محىر المهاراخ المهنيح : 

العثػػػ ة  إىلتػػػ ا ا مرػػػاةة تقثػػػب ااتػػػا نالىسػػػامال  يوػػػا  ىعلػػػ  باالتىو ػػػات ال قا يػػػة دبػػػا  ػػػؤما  – 1
 .   ادلى انف نبناء ال قة مع ااتاال قات
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القػػدةة علػػ  االحىقػػاظ بادل ػػب نالقػػي  االجىواعيػػة نال قا يػػة نالد نيػػة أثنػػاء تعاملػػو مػػع ال قا ػػات  - 2
 األتاا. 

 .  ثيقة نسثب اسىوااةىاالعوقات الالقدةة عل  إقامة  – 3

 .  ا مقث ؿ من مراةات ربليب اخلرابت ا ا مسى – 4

 ػػػػػات الػػػػػ اعت نالقثػػػػػ ؿ االجىوػػػػػاعت اا تػػػػػ ا ا مرػػػػػاةات االت ػػػػػاؿ مػػػػػن قػػػػػدةة علػػػػػ  اإلقنػػػػػاع ن  – 5
: االت ااتيػةنالىسامال القكاي نالىقانض نادلسػانمة نذبنػب عنػ  احلػ اة دبػا  ؤىلػو للعوػب ت اجملػ

 الت السياحة ادلخىلقة، نسائب اإلعوـ ادلائية نادلسو عة. الىو يب الدبل ماست نرلا
 

 :  استراتيجيح التعليم والتعلم

 الهذف:

زبػػػػػػػػػػػػا ج  إىلجامعػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػا  –هتػػػػػػػػػػػػدؼ اسػػػػػػػػػػػػرتاتيصية  الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالػػػػػػػػػػػػىعل  اخلاصػػػػػػػػػػػػة لكليػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػن 
 الػػػػػػػػػػػػب  ذن مرػػػػػػػػػػػػاةات نقػػػػػػػػػػػػدةات تؤىلػػػػػػػػػػػػو للونا سػػػػػػػػػػػػة زلليػػػػػػػػػػػػا  نإقليويػػػػػػػػػػػػا  ت كا ػػػػػػػػػػػػة رلػػػػػػػػػػػػاالت قرػػػػػػػػػػػػاع 

شػػػػػػػػػػػػػػرة اجملىوعيػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػوؿ  األاللغػػػػػػػػػػػػػػات األجنثيػػػػػػػػػػػػػػة نالرتمجػػػػػػػػػػػػػػة ن سػػػػػػػػػػػػػػاى  بػػػػػػػػػػػػػػدنة  عػػػػػػػػػػػػػػاؿ ت 
 .سياسيات الىعلي  نالىعل  النشط

 عناصر االستراتيجيح :

 .ادلنرج الدةاست .7

 .ظلريةتعليوية تقليد ة نأتاي غري أظلاط  .2

 .أساليب تق مي الروب .3

 .ثات س ؽ العوبت ىيب الروب دل اكثة مىرل .4

 .شرة الروبيةاا الدع  ن  .5

 

 المنهج الذراسي:

ادلعػػػػػػػػػػػػا ري الق ميػػػػػػػػػػػػة  –جامعػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػا  –تىثػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػسامج الىعليويػػػػػػػػػػػػة لكليػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػن  -
األكامؽليػػػػػػػػػػػػػػة القياسػػػػػػػػػػػػػػية ال ػػػػػػػػػػػػػػامةة مػػػػػػػػػػػػػػن اذليئػػػػػػػػػػػػػػة الق ميػػػػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػػػػواف جػػػػػػػػػػػػػػ مة الىعلػػػػػػػػػػػػػػي  

اخلاصػػػػػػػػػػة بقرػػػػػػػػػػاع كليػػػػػػػػػػات األلسػػػػػػػػػػن نالػػػػػػػػػ  تى ا ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػع سلاجػػػػػػػػػػات الىعلػػػػػػػػػػي  ناالعىوػػػػػػػػػام 
رنيػػػػػػػػػػػػة نالعوليػػػػػػػػػػػػة نالعامػػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػىرد ة مػػػػػػػػػػػػن مرػػػػػػػػػػػػاةات ادلعا ػػػػػػػػػػػػة نالقرػػػػػػػػػػػػ  نادلرػػػػػػػػػػػػاةات ادل

 .نادلنق لة

 ادلقاةات الدةاسية للسامج الىعليوية تليب مىرلثات س ؽ العوب. -
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العولػػػػػػػػػػت، شلػػػػػػػػػػا ربقػػػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػػػاةات الػػػػػػػػػػسامج الىعليويػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػرتابط بػػػػػػػػػػني ا ىػػػػػػػػػػ ي الناػػػػػػػػػػاي ن  -
  عون من صلاح تلك السامج .

 .أنماط تعليميح وأخري غير نمطيح:2

جامعػػػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػػػا أظلػػػػػػػػػػػػػػاط تعليويػػػػػػػػػػػػػػة تقليد ػػػػػػػػػػػػػػة هتػػػػػػػػػػػػػػدؼ إيل  –تىثػػػػػػػػػػػػػػع كليػػػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػػػن    -
 االةتقاء دبسى ي معاةؼ نمراةات اخلا ج من توؿ:

مشػػػػػػػػػػػػػػاةكة الرالػػػػػػػػػػػػػػب ت ا اضػػػػػػػػػػػػػػاات الكىسػػػػػػػػػػػػػػابو ادلعػػػػػػػػػػػػػػاةؼ نادلقػػػػػػػػػػػػػػاىي  األساسػػػػػػػػػػػػػػية  
 قية ناحلد  ة ت اجملاالت ادلىن عة للعلـ  ذات ال لة.نالىرثي

 .دلعامب الكىساب ادلراةات اللغ  ةالىدة ب ت ا 

 .قشة األحباث نالىكليقات ادلنوليةإجااء نمنا 

 .قات النقاشية ت عدم من ادلقاةاتالىدة ب ت احلل 

مػػػػػػػػػػػن مج كوػػػػػػػػػػػا تىثػػػػػػػػػػػع أظلػػػػػػػػػػػاط تعلػػػػػػػػػػػي  نتعلػػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػػري تقليد ػػػػػػػػػػػة تىػػػػػػػػػػػدةج مػػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػػى  ات كػػػػػػػػػػػب با ػػػػػػػػػػػا
 :السامج الىعليوية من توؿ

الىػػػػػػػػػػػػدة ب علػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػىخداـ ادلااجػػػػػػػػػػػػع العلويػػػػػػػػػػػػة لىنويػػػػػػػػػػػػة مرػػػػػػػػػػػػاةات اإلت ػػػػػػػػػػػػاؿ ناسػػػػػػػػػػػػىخداـ  .7
 .رت ت للح  ؿ علت ادلعل مةاا شثكة 

 مشاةكة الروب ت الندنات العلوية ننةش العوب. .2

 مشاىدة األ وـ ادل ت ذة عن ةنا ات نمساحيات بلغة الىخ ص. .3

 ادلشاىد من الانا ات نادلساحيات ال   دةسرا الرالب.زلاكاة نسب يب بعض  .4

تشػػػػػػػػػػصيع الرػػػػػػػػػػوب علػػػػػػػػػػت الى اصػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع ادلؤسسػػػػػػػػػػات الىعليويػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػن  ا ػػػػػػػػػػ  القعاليػػػػػػػػػػات  .5
 .نالندنات نأ شرة األسا ادلخىلقة ادلخىلقة بالكلية م ب ادلؤسباات

لىحقيػػػػػػػػػػػػ  األىػػػػػػػػػػػػداؼ ادلاجػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػػػن أظلػػػػػػػػػػػػاط الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالػػػػػػػػػػػػىعل  ادلىن عػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػاص إماةة الكليػػػػػػػػػػػػة 
 ت االسىخداـ األم ب دل امة الىعلي  نالىعل  ادلىو لة ت:عل

 المكتثح:

تضػػػػػػػػػػػ  ادلكىثػػػػػػػػػػػة رلو عػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن ادلااجػػػػػػػػػػػع نالكىػػػػػػػػػػػب العلويػػػػػػػػػػػة نالثح يػػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػػثكة معل مػػػػػػػػػػػات منليػػػػػػػػػػػة 
)إ رت ػػػػػػػػػػػػتد. ن ػػػػػػػػػػػػى  اسػػػػػػػػػػػػىخداـ أحػػػػػػػػػػػػدث الىقنيػػػػػػػػػػػػات الع ػػػػػػػػػػػػا ة الػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػاى  ت تيسػػػػػػػػػػػػري العوليػػػػػػػػػػػػة 

 .ليوية نالثح ية للروب نالثاح نيالىع
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 المعامل والىرش والمذرجاخ والماعاخ الذراسيح: 

ب الثحػػػػػػػػػػػػػػث ذبريػػػػػػػػػػػػػػو ادلعامػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػاألجروة نادلعػػػػػػػػػػػػػػدات احلد  ػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػ  زبػػػػػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػػػػػو -
 .العلوت ت مجيع األقساـ

اض مػػػػػػػػػػن ماتػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػ  ذبريػػػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػػدةجات نالقاعػػػػػػػػػػات الدةاسػػػػػػػػػػية ب حػػػػػػػػػػدث أجرػػػػػػػػػػوة العػػػػػػػػػػ -
 . نالسث ةات الثيضاء

الى اصػػػػػػػػػػػب نالىعلػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػذايت   سػػػػػػػػػػػىقيد الرالػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػن ادل قػػػػػػػػػػػع اإللكػػػػػػػػػػػرتن  للكليػػػػػػػػػػػة ت -
 .ةخلدمة العولية الىعليوية بالكلي

 .أسالية تمىيم الطالب:3

الروبيػػػػػػػػػػػػة برػػػػػػػػػػػػاؽ حد  ػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػرة اا تىثػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػسامج الىعليويػػػػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػػػػ  سلىلقػػػػػػػػػػػػة للىقػػػػػػػػػػػػ مي لكا ػػػػػػػػػػػػة 
 :نمىعدمة م ب

  (Formative  assessment)الىقيي  ادلسىوا علت مداة العاـ الدةاست  -

 د.(Assignment and researchesالىكليقات ادلخىلقة  -

 .تقيي  أحباث الىخاج -

 د.(Quizzesاالمىحا ات الق رية  -

 د.(summative assessmentالىقيي  النرائت  -

 االمىحا ات الق لية نالن     لية . -

 االمىحا ات الناا ة الىحا ا ة الق لية. -

 . ت الشقرية ت هنا ة كب   ب مةاستاالمىحا ا -

ال تقى ػػػػػػػػػػا عوليػػػػػػػػػػة الىقيػػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػػت عوليػػػػػػػػػػة تاتيػػػػػػػػػػب الرػػػػػػػػػػوب بػػػػػػػػػػب سبىػػػػػػػػػػد إيل نضػػػػػػػػػػع  ليػػػػػػػػػػة للىعػػػػػػػػػػاؼ 
علػػػػػػػػػػػت الرػػػػػػػػػػػوب ادلىقػػػػػػػػػػػ قني نادلىع ػػػػػػػػػػػا ن ننضػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػاامج لاعا ػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػوب ادلىقػػػػػػػػػػػ قني نادلثػػػػػػػػػػػدعني ت 

 .شرة ألااجملاالت ادلخىلقة بالىشصيع نادلىابعة نإتاحة األنقات دلواةسة 
ادلىع ػػػػػػػػػػػا ن مةاسػػػػػػػػػػػيا  بػػػػػػػػػػػاإلعوف عػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػاعات ادلكىثيػػػػػػػػػػػة نأ ضػػػػػػػػػػػا  نضػػػػػػػػػػػع  ليػػػػػػػػػػػة لاعا ػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػوب 

هويػػػػػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػػػة الىػػػػػػػػػػػػػدة س السػػػػػػػػػػػػػىقثاؿ الرػػػػػػػػػػػػػوب نإجابػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػئلىر  نتقعيػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػدع  
األكػػػػػػػػػامؽلت مػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػوؿ حػػػػػػػػػب ادلشػػػػػػػػػاكب األكامؽليػػػػػػػػػة للرػػػػػػػػػوب كوػػػػػػػػػا هتػػػػػػػػػى  الكليػػػػػػػػػة حب ػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػدام 

حػػػػػػػػػػػػالىر   ةاسػػػػػػػػػػػػةالرػػػػػػػػػػػػوب ادلىع ػػػػػػػػػػػػا ن ت مجيػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػن ات نسلا ثػػػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػػة الىػػػػػػػػػػػػدة س لد
 .نمعا ة أسثاب تع اى 
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 . تأهيل الطالب لمىاكثح متطلثاخ سىق العمل:4

 :من توؿ تدة س نتقيي  الروب علتتؤىب باامج الكلية الروب لس ؽ العوب 
ادلعل مػػػػػػػػػػػػات نادلرػػػػػػػػػػػػاةات الذىنيػػػػػػػػػػػػة نادلرنيػػػػػػػػػػػػة ناحلياتيػػػػػػػػػػػػة ادلكىسػػػػػػػػػػػػثة مػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػوؿ ادلقػػػػػػػػػػػػاةات  

كقػػػػػػػػػػػػاءة مػػػػػػػػػػػػن قثػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػى  تدة سػػػػػػػػػػػػرا ب الدةاسػػػػػػػػػػػػية احلد  ػػػػػػػػػػػػة ت الس ػػػػػػػػػػػػامج الدةاسػػػػػػػػػػػػت نالػػػػػػػػػػػػ 
 .اعضاء ىيئة الىدة س

أتوقيػػػػػػػػػػات ادلرنػػػػػػػػػػة ادلكىسػػػػػػػػػػثة مػػػػػػػػػػن ادلقػػػػػػػػػػاةات الدةاسػػػػػػػػػػية ادلىن عػػػػػػػػػػة نالىقاعػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػػاء  
 ىيئة الىدة س ناذليئة ادلعان ة.

ادلرػػػػػػػػػػػػاةات الىرثيقيػػػػػػػػػػػػة نادلرنيػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػوؿ ادلقػػػػػػػػػػػػاةات ذات ال ػػػػػػػػػػػػلة ادلثاشػػػػػػػػػػػػاة حباجػػػػػػػػػػػػات  
 نالرتمجة نالسياحة.س ؽ العوب ت سلىل  رلاالت اللغات 

ادلرػػػػػػػػػػػاةات احلياتيػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  تعوػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػت تنويػػػػػػػػػػػة ادلرػػػػػػػػػػػاةات الىكن ل جيػػػػػػػػػػػة ناحل ػػػػػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػػػػػت  
 رت ت.اا ادلعل مة من توؿ اسىخداـ 

 

 شطح الطالتيح:نألا.الذعم و5

 :ت تقدمي كا ة أ  اع الدع  للروبرباص إماةة الكلية عل 
سػػػػاعات للقػػػػاؽ الدةاسػػػػية ادلخىلقػػػػة  نتقعيػػػػب ال القػػػػاؽةنام مػػػػن تػػػػوؿ  الدددداألكاايمدددد      -

 .ادلكىثية نزلاضاات الا امة

ا:الر   ةاالطالبيةأىاافا -
 مع  الى اصب ناحل اة مع االروب. .7

 مىابعة الروب أكامؽليا لىحقيو ادلىق قني نمساعدة ادلىع ا ن. .2

 ال قا ية ناالجىواعية نالعلوية نالا اضية نالقنية. إتاحة القاصة دلواةسة األشرة .3

  شا ال عت ال قات ناألتوقت بني الروب. .4

امناىواالرائااالطالب : -
ى  أحد أعضاء ىيئة الىدة س نالذي  ى  اتىياةه ليك ف مسئ ال عن إحدي القاؽ الدةاسية أن رلو عة زلدمة 

 من الروب دب ا قة رللس الس امج ادلخىص.
الرائااالطالب :واجب تاا -

 الىعانف مع إماةة شئ ف الروب نةعا ة الروب ت تقدمي باامج الىريئة ناالسىقثاؿ للروب اهدم. .7
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مىابعة الروب ادلسئ ؿ عنر  لضواف تقدمر  األكامؽلت من توؿ االجىواعات الدنة ة نتسصيب  .2
 امج دلناقشىرا دبصلس الس امج ذلك ت زلاضا ةمسية نة ع تقا ا منةي إيل هنة الروب ناخلاغلني بالس 

.  نازباذ ما  لـو

مىابعة تقدمي الدع  األكامؽلت من أعضاء ىيئة الىدة س نمدي الىوامر  بالساعات ادلكىثية ا دمة  .3
 ذل .

 مىابعة ترثي  اجااءات مع  الروب ادلىق قني  يوا ؼلص القاقة أن الروب ادلسئ ؿ عنر . .4

ادلىع ا ن مةاسيا  يوا ؼلص القاقة أنالروب ادلسئ ؿ عنر   يوا مىابعة ترثي  اجااءات مع  الروب  .5
 ؼلص القاقة أنالروب ادلسئ ؿ عنر .

إ وع الروب عل  الىعليوات اهامعية اخلاصة هب ، نشانط النصاح بالس امج، نتقدمي أعذاة  .6
 الغياب، نأعذاة ت جيب االمىحا ات نغريىا من الل ائال نالق ا ني اخلاصة بالروب.

 عا   الروب باخلدمات ادلخىلقة ادلقدمة ذل  من إماةة الس امج ن الكلية.ت .7

 تشصيع الروب بالىعانف مع إماةة ةعا ة الروب للوشاةكة ت األ شرة ادلخىلقة. .8

 مساعدة الروب ذني االحىياجات اخلاصة للىغلب علت ادلع قات ال  قد تقابلر  أثناء الدةاسة. .9

ااسية/اال ج وأل تاالطالبية:آلي تاأل لاروا االفرقاالارا -
  ى  ربد د ةنام القاؽ من توؿ األقساـ العلوية بالكلية. .7

أف  قس  الروب إىل رلو عات  شاؼ عل  كب رلو عة ةائد من أعضاء ىيئة الىدة س،  قضب  .2
 من القائوني بالىدة س لنقس القاقة الىت  دةس هبا الرالب كلوا أمكن نذلك لىقدمي الن ال  ك ف

.اإلةشام   نالى جيو الوـن
  ى  تعا   الرالب بنااـ الا امة االروبية من توؿ لقاء تعا قت  ى   ت بدا ة العاـ الدةاس . .3

اإلعوف عن أمساء ةنام القاؽ نالانام ادلسئ لني عن كب رلو عة  وبية نم اعيد اللقاءات الدنة ة هب ،  .4
 نكذلك الساعات ادلكىثية ألعضاء ىيئة الىدة س.

 ةائد  اقة ب ضع إعوف عن م عد االجىواع، بعدة نسائب نةقية نالكرتن ية قـ  كب  .5

 إصداة تقا ا منةا بنىائج تلك االجىواعات نعاضرا علت رللس الس امج. .6

 ات اؿ الروب بالاائد عند نج م أسئلة أن اسىقساةات إضا ية. .7

اوال   يالصح االاألكا
ناالجىواعية نال حية نادلام ة لروب  الكلية  ااـ مىكامب لدع  الروب  شوب الاعا ة ال حية  تقدـ

 نمن بينرا:
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االطالباالغيراق  ر ن -
ااآللي تاال تبعةاف اتحا ااالطالباالغيراق  ر ن -

حبث اجىواعت تقـ  إماةة ةعا ة الشثاب بالكلية بعولو عل  الروب ادلىقدمني برلثات  .1
 . مامي للح  ؿ عل  مع 

اكىشاؼ الروب الغري قامة ن من توؿ موحاة أسىاذ ادلامة أن من توؿ ةائد القاقة نادلاشد  .2
 . الرو 

اآليةا ألكاالطالباالغيراق  ر ن -
اأوال:اصناوقاالتك فلااالجت  أل  -

أس   جد بالكلية صندنؽ الىكا ب االجىواعت للروب الغري قامة ن لىقدمي ادلساعدات ادلام ة نالعينية  ا 
 رللس إماةتو نكيب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروب نبعض  ة اثنني من أعضاء ىيئة الىدة س بالكلية.

امه ماالصناوق:ا -
 .ربد د الشانط الونمة حل  ؿ الروب علت الدع   من ال ندنؽ .1

 .إعوف تلك الشانط ت مكاف مناسب بالكلية نعلت م قع الكلية .2

 .علت الرالب إتثاعرا للح  ؿ علت االعىوامربد د اإلجااءات الونمة ال  غلب  .3

 . نمن توؿ ىذا ال ندنؽ  ى  الىعاؼ علت الروب الغري قامة ن بالقعب

اشروطاصرفاال س ألاات -
  شرتط ل اؼ أا   ع من أ  اع ادلساعدات للرالب أن الرالثة ما   ت :

 أف  ك ف الرالب  ااميا ت أحد السن ات الدةاسية . .7

 الرالثة م اي اهنسية .أف  ك ف الرالب أن  .2

 أال  ك ف الرالب قد صدة ضده قااةات جامعية ت م ثية تىعاةض مع سبىعو باعا ة ال ندنؽ. .3

أف  ك ف الرالب مسىصدا ىف  اقىو ما مل  ا رللس اإلماةة أف ظان و االجىواعية تسة صاؼ  .4
 ادلساعدات لو .

حلد الذا ػلدمه رللس إماةة أال  و د مى سط   يب متب القام ىف أساة الرالب شرا ا عن ا .5
 ال ندنؽ. 

 نتعاض احلاالت االسى نائية عل  رللس اإلماةة مشق عة باأا اللصنة لىقا ا ما  لـو لكب حالة عل  حده. 
االطالباال وىوبون -
ااآللي تاال تبعةاف اتحا ااالطالباال وىوبين -
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ت  ot TalentAlsun G-(Alتناي  مسابقات الكىشاؼ الروب ادل ى بني بشكب سن ي م ب )
 ....إخلد-ةس -سب يب-شعا-اجملاالت ادلخىلقة )غناء

اآليةا ألكاالط لباال وىوبا: -
 قد اج ائو  قد ة+ شرامات تمنال الروب األنائب ت ىذه ادلسابقات 

 ال ع رضاالخير ة -

 كذلك ادلشاةكة ت ادلعاةض اخلري ة ال  تقيورا اهامعة   الكليةمن ص ة الدع  ادلامي نالعيع لروب 
ا ألكاالكت باالج مع  -

نذلػػك مػػػن تػػوؿ إماةة الكليػػػة  وـنتقػػدـ الكليػػة معوػػػا  للرػػوب ت بعػػػض ادلقػػاةات الدةاسػػػية الػػ  هبػػػا كىػػب نمػػػ
 نمكىب ةعا ة الروب بالكلية.

اخامةاتصو راالكتباوايوراقابأسع رارمز ةا -
تقدـ الكلية تدمة ت ػ  ا الكىػب ناألنةاؽ نذلػك مػن تػوؿ نحػدة ت ػ  ا تاصػة تابعػة دلاكػو اللغػات نالرتمجػة  

 بكلية األلسن.

 شطةاالطالبية:اناي -

  ىػػيال  اػػاـ الكليػػة القػػاص دلوانلػػة األ شػػرة الروبيػػة ادلىويػػوة  حيػػث   جػػد إماةة لاعا ػػة الشػػثاب هبػػا األت ػػائي ف
باإلضػػا ة إىل منسػػ  األ شػػرة الروبيػػة مػػن أعضػػاء ىيئػػة الىػػدة س. نتنقػػذ إماةة   ف،نالعػػامل نالقنيػػ ف ناإلماة ػػ ف

 نةحوتد.  - ج الة - علوية -أسا - ثقا ية -  نية - ةعا ة الشثاب األ شرة ادلخىلقة  )ة اضية

  ادلشػاةكة إىل ربسني اخلدمة ادلقدمة للروب ت األ شرة الروبية من أجب تشػصيع الرػوب علػ الكليةسع  تن 
 القعالة ت األ شرة ادلخىلقة ن ذلك عن  ا   :

 اتىياة السامج ال  تىوءـ مع ةغثات نمي ؿ الروب. .7
 اتىياة األنقات ادلناسثة لىقدمي السامج. .2
 إشااؾ الروب ت نضع ترط النشاط نتنقيذىا. .3
 ت  ا ادلعا ة لدا ادلشا ني عل  النشاط. .4
 عن النورية.اإلبداع ت تنقيذ السامج نالثعد  .5
 األتذ ب ساليب الع ا احلد  ة ت السامج. .6
 تن ع السامج لىشوب كا ة اذل ا ات نادلي ؿ نالاغثات. .7
 ت  ا ادلشا ني ادلخى ني ت تنقيذ السامج. .8
 االىىواـ بالناحية اإلعومية. .9
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 إبداء االىىواـ بالسامج ال   شاؼ عل  تنقيذىا الروب. .71
 منليةد  ، ج ماتب نتاةج اهامعة )ماتلية ،إقليويةإتاحة القاصة للوشاةكة ت باام .77

اللطالب الصح  الاألك آلية -
 .بالكلية ادلقاةة الدةاسية الاسـ  م ع بعد للرالب رلا ا  ى  ال حية الثراقة اسىخااج 

 :الت لية الخام ت الصحية الوحاة تقام -

 نصاؼ العوج بالكلية ادل ج مة العوجية ال حدة ماتب نالرالثات الرلثة عل  الريب الكش   .7

 .الكلية ماتب للعاملنياألنلية  ناإلسعا ات باخلدمات القياـ - ذل  الوـن
 للرلثة نالرالثات نالعوج األنلية اإلسعا ات نتقدمي االمىحا ات، هاف عل  الريب اإلشااؼ .2

 .بالكلية نالشقرية الىحا ا ة االمىحا ات ت م ة أثناء
 أف تسىدع  حاالهت  ال  لرالثاتان  للرلثة العوجية بال حدات اخلاصة اللصاف عل  اإلشااؼ .3

 .االمىحا ات ت م ة أثناء الرثية نالاعا ة الريب اإلشااؼ ربت  ك   ا
 قثب اهامعة من معرا ادلىعاقد ادلسىشقيات ماتب نالرالثات الرلثة عوج عل  الريب اإلشااؼ .4

 نل كيويا ننةع الكل  الكل ا نالقشب السا ا ية األنةاـ م ب نادلسىع ية ادلومنة احلاالت نىت

  .ناألمااض ادلوعب ناصابات الراؽ ح امث عن الناذبة نالكس ة الدـ
 الرثيثات باامج تقدمي مع الرالثات أماـ احلاج لا ع الرثيثات من النسائيات األت ائيات ت  ري .5

 .ال حت الرالثات نعت لو امة ادلاأة ب حة العنا ة

 معق لة أن بقيوة الدناء تقدمي نأ ضا نالليلة، اليـ  من    ب مدا عل  ال يدلية اخلدمة ت  ري .6

 عل  للدناء مثع احىياجو أف  ادلا الرالب متب زلدنم ة مع تىناسب رلا ية تكن مل إف ةمو ة

 معىودة.   ثية نصقة
االاألكاايم     : -

 ى  ت  ري  سخ من اتىثاةات هنا ة الق ب الدةاست األنؿ نال ا  لعدة أع اـ مةاسية  ح  ؽلكن  -
ت ادلكىثة نعل  ادل قع الامست للكلية  للروب اإلسىقامة منرا كن ع من بن ؾ األسئلة

alsun/prevexam.aspxhttps://www.minia.edu.eg/ . 
اكو ادل ى  تقدمي منةات تدة ثية للروب لىنوية مراةاهت  ادلرنية ن الشخ ية من توؿ الىعانف مع  -

 .  جبامعة ادلنياىر  ا ادلرع اهامعت لل
  ال ت يز ن لطالبا -

 آلي تااتحا ااالطالباال ت يز ن: -

https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx
https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx
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 النىائج الدةاسية. -

 ا اضاة.ادلشاةكة نالقعالية أثناء  -

 الكلية أن اهامعة. عقدىاتالروبية  نالعلوية ال   ادلشاةكة ت األ شرة -

 مساعدة نموئو نالعوب بانح القا  . -

 .الكليةتقدمي أي أ كاة مثىكاة تساعد عل  الىر  ا ت أي رلاؿ من رلاالت  -
ا ت ثلاالاألكاللطالباال ت يز نا راسي اف ا:

 سبيو بادلكىثة  ىيال للوىق قني ن امة عدم الكىب نأ اـ االسىعاةة. عوب كاة يو -

 أماكن شليوة نناضحة بالكلية.عوب با اات ب مساء الروب األنائب لكب  اقة دبخىل  األقساـ ن ى  تعليقرا ت  -

 منال ادلىق قني نادلىويو ن شرامات شكا نتقد ا من إماةة الكلية أن األقساـ. -

الطالباال تعثر نا -
 ػػػػى   مىابعػػػػة ادلىع ػػػػا ن مةاسػػػػيا عػػػػن  ا ػػػػ  ةنام القػػػػاؽ بػػػػالىعاؼ علػػػػت مشػػػػكوهت  نمعػػػػان ىر  حللرػػػػا مػػػػن تػػػػوؿ 
الساعات ادلكىثيػة ألعضػاء ىيئػة الىػدة س. ن قػد ا إعػدام  ليػة ناضػحة لػدع  الرػوب ادلىع ػا ن مةاسػي ا بالىعػانف 

 .ننحدة ضواف اه مة ياة الروبمن توؿ هنة الروب ناخلاغل ف ن  ا   مع األقساـبني 
االط لباال تعثرا راسي :اآلي تاتحا ا -

 ى  الرالب الذي تى ا ا  يو أحد أن كب ادلعا ري ااتية:
 .اةسب ت مقاة أن أك ا نمل  ىوكن من اجىيانى -

مجيعرػػػػا أن احلػػػػد  -الػػػػ اةمة بى صػػػػي  ادلقػػػػاة أن الس ػػػػامج  –ال  سػػػػىريع بلػػػػ غ األىػػػػداؼ ا ػػػػدمة  -
 األمىن منرا.

  % ت أحد ادلقاةات الدةاسية أن النىيصة النرائية للقاقة الدةاسية.51عل  أقب من احلاصب  -

 ة أقاا و من الروب ت الدةاسة.اال  سىريع رلاة  -

نتقـ   ليات الىعامب مع الروب مةاسيا من توؿ مو د من تقعيب  ااـ الا امة الروبية نتقدمي عدم  تا من 
 الىايل:باامج الدع ، نتنص االية عل  

 آلي تاالتع ملامعاالطالباال تعثر نا راسي  -

تقعيب  ااـ الا ػامة الروبيػة مػن تػوؿ ح ػا الرػوب ادلىػ تا ن مةاسػيا  مػن ناقػع  ىػائج االتىثػاةات نتسػصيلر   .7
 .ت سصب تاص دلىابعىر  نال ق ؼ عل  مسى  اهت  أنال  ب نؿ

ابقة نعوػب  سػب ت ػاعد ة للػدةجات نمػا إذا كػاف مىابعة مل  اصلان الرالب ن ىائج االمىحا ات للسػن ات السػ .2
 الرالب بالعد الى اعدي أنالىنانيل .
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الىعاؼ عل  األسثاب نالع امب ال  أمت إىل الى تا الدةاست من توؿ ت ن ع اسىواةات عل  الرالب ادلىع ا ن  .3
اهت   ى  من توذلا زلانلة معا ة سثب تع ا ىؤالء الروب نىب السثب ت ذلك  ع م إيل: قدة 

الشخ ية/ادلنرج الدةاست/ ا قة الىدة س/ا اضا  قسو/ادل امة العلوية ادلسىخدمة/الثيئة ا يرة، م ب عدـ 
تناي  ال قت نعدـ حب ال اجثات أن ضع  ادلىابعة ادلنولية أن كااىية الرالب للوامة أن نج م ظانؼ سبنعو من 

 .الدةاسة نغري ذلك مػػن األسثاب

الق لية نالن     لية نأي مراـ مرل بة نتعو وىا بادلعل مات اإلح ائية نالاسـ   ح ا  ىائج االتىثاةات .4
 الثيا ية نمةاسىرا مع أسىاذ ادلقاة حيث ؽلكن تقدمي اخلدمات اإلةشام ة الونمة للروب ت ض ئرا.

ا دلناقشة تناي  اجىواع مع الروب ادلى تا ن مةاسيا  نعقد لقاءات مع أساتذة ادلقاةات الذ ن ت تانا  ير .5
  .نالق لية أسثاب الى تا نإةشامى  إىل الراؽ ادل ل  لىحسني مسى اىػ  الدةاست نذلك بعد النىائج الشرا ة 

تناي  رلو عات للىق  ة ن قا  لوئحة ادلناوة لذلك، نإمكا ية تشصيع األساتذة عل  ادلشاةكة ت ىذه  .6
  .اجملو عات ناتىياة ال قت ادلوئ  لىنقيذىا

وب ت مسابقات تاصة بادل ض عات الدةاسية تىناسب مع مسى اى  الىح يلت لغاض تشصيعر  اشرتاؾ الر .7
  .عل  االسىذكاة نادلااجعة من توؿ االسىعدام ذلذه ادلسابقات

تشصيع الروب الذ ن ابدنا ربسنا  ت مشاةكىر  ن اعليىر  الق لية نناجثاهت  الدةاسية، أن ربسنر  ت  ىائج  .8
اـ ادلرل بة منر  نذلك دبنحرػ  شرامات ربسني مسى ا أن اإلشامة هب  بني نموئر  نذلك اتىثاةاهت  نادلر

  .هبدؼ اسىوااةى  ت ىذا الىحسن ت اعد ا  

ت جيو أساتذة ادلقاةات من توؿ ةنام القاؽ عن كيقية ةعا ة القانؽ القام ة بني الروب نأعليىرا ت الىعاؼ  .9
عل  الروب ادلى تا ن مةاسيا  نقيامرػ  دبعاهة مشكوت الروب نؽلكػن عوب  شاات عن الىدة س اهيػد 

 ا  ناسىعواؿ ال سائب ادلعينة نأساليب ةعا ة الروب مةاسيا  نسل كي

إقامة الندنات نا اضاات نإعدام النشاات نالل حات نال ح  احلائرية نال  ربث عل  االجىرػام  .71
 نادل اباة ناسىغوؿ أنقػات القااغ.

 عوب ملقات تاصة بادلىع ا ن دلىابعة حالة كب  الب عل  حده من توؿ ةنام القاؽ. .77

اطالباذويااإلحتي ج تاالخ صةاللالتسهيالتاال    ةا -

 لكلية بعض الدع  للروب ذني االحىياجات اخلاصة من حيث االعاقة احلاكية نذلك عن  ا  تقدـ ا

 ب ذنا االحىياجات اخلاصة. ت  ري منحدةات دبداتب الكلية لىيسري اال ىقاؿ للرو .7

 حىياجات اخلاصة باسىخدامو. ت  ري م عد كرابائت بالكلية  سوال للروب ذنا اال .2
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 تدة سية باألمناة األةضية بالكلية .ت  ري معامب ص تيات ن قاعات  .3

تشصيع الرػوب ذنا االحىياجػات اخلاصػة علػ  ادلشػاةكة القعالػة ت كا ػة األ شػرة الػىت تقػدمرا  .4
 الكلية.

اآليةامت بعةاتنفيذااستراتيجيةااالتعليكاوالتعلك: -
جػػػػػػػػػػػػ مة األماء ليػػػػػػػػػػػػة دلىابعػػػػػػػػػػػػة تنقيػػػػػػػػػػػػذ اسػػػػػػػػػػػػرتاتيصية  الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالىعلػػػػػػػػػػػػي  نذلػػػػػػػػػػػػك لضػػػػػػػػػػػػواف  ا نضػػػػػػػػػػػػع 

 :بعة تنقيذ اخلرةنمىا
رػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػون تشػػػػػػػػػػػكيب  ا ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن نحػػػػػػػػػػػدة ضػػػػػػػػػػػواف اهػػػػػػػػػػػ مة بالكليػػػػػػػػػػػة دلىابعػػػػػػػػػػػة تنقيػػػػػػػػػػػذ اخل -

 .أ شرة ادلىابعة الداتلية
 .دلدةجات نادلعامباعدام اسىواةات للوىابعة ت ا -
الىرػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ن ىػػػػػػػػػػػػػػػػائج اسىق ػػػػػػػػػػػػػػػػاءات شػػػػػػػػػػػػػػػػرة ت تقػػػػػػػػػػػػػػػػاة ا ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػاةات نترػػػػػػػػػػػػػػػػة  األمىابعػػػػػػػػػػػػػػػػة  -

 .الروب
 .ناسىق اءات اخلاغلني نادلسىقيد نمىابعة الىقا ا السن ي لس امج  -
 .يب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروبكىابة الىقاة ا نة عرا إيل نك -

ا 
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إتقػاف اللغػػة مػن احل ػ ؿ علػ  العد ػد مػن  ػاص العوػب الػىت تعىوػد علػ  ىف الغالػب ىوكن تاغلػ  الكليػة  ػ

ثعض لػػن يوػػا  لػػ  عػػاض  رت ػػتاا زلػػب الدةاسػػة جبا ػػب إجػػامة الىعامػػب مػػع نسػػائب الىكن ل جيػػا ادلخىلقػػة ن 
 :الىت قد تىاح للخاغلنيرلاالت العوب 
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االعالق تاالع مةاالسكرت ر ةاوا .4
 اإلذاأل تاال وجهة .5

 فز ونيالتلا .6

 التار س .7

 السف راتاايجنبية .8

اشرم تااالتص الت .9
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت عمل خريجى كمية األلسن
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 ى-:جلوزوةاإلنقدمىاللغةىأوال:ى -

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىم
 سئ١ش اٌمضُ أستاذ عبدالفتاح عمى محمود .د/ ىانيأ  .1

  أستاذ امان ياسر خميس رجب.د/ أ  .2

  أستاذ مساعد الجافى محمد أ.م.د/ الميس محمد   .3
 ةاٌطالاٌتؼ١ٍُ ٌٚشئْٛ ٚو١ً اٌى١ٍخ 

 ِٕضك األٔشطخ اٌطالث١خ ثبٌى١ٍخ

 ِٚذ٠ش اٌّشوز اٌجبِؼٟ ٌٍتط٠ٛش إٌّٟٙ

  مدرس عمى د/ غادة السيد زغمول  .4
 اعارة مدرس د/ عادل رفعت محفوظ عبدالعميم  .5
 اعارة مدرس صابرحسن د/ أحمد محمد أحمد محمد   .6
  مدرس عبدالمالك د/ ايياب موسي فريز  .7
 اعارة داخمية مدرس الحفيظمحمد عبدممدوح محمود م نعد/   .8
  مدرس د/ عماد إبراىيم الدمرداش الديب  .9

  مدرس  عبدالعظيم د/ نجالء أحمد عونى  .11
 اعارة مدرس عبدالفتاحد/ رباب أحمد أمين   .11
  مدرس زكى نيال أحمد عادل د/  .12
 مرافقة زوجو مدرس عبدالمطيف د/ محمد جمال حسين  .13
  مدرس  شحاتو د/ وفاء كمال اسحق  .14
  مدرس                     حسنالعزيز أحمد عبد انيد/   .15
  مدرس د/ ىالة بكر محمد شحاتو   .16
  مدرس                      محمد سعودى صادق محمدد/   .17
 رعاية طفل مدرس  المحالويمحمد د/ بسمة محمود   .18

  مدرس  محمد د/ ريم عبد السالم أنور  .19

  مدرس كامل / سممى محمد صالحد  .21

  مدرس مساعد عوض م.م/ راشيل رأفت زكي  .21
  مدرس مساعد عمى السيدم.م/ وسام عمي محمد   .22
  مدرس مساعد حممى حسن م.م/ ندا حسن محمد  .23
  معيدة عبداهلل م/ شرين حسن حسن عبده  .24
  معيدة م/ والء محمد طو عثمان  .25
  معيدة النعيمفاطمة عبدالنعيم محمد عبدم/   .26

 أعضاء هيئة الحدريط ومعاوهيهم باألقضام
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ى-:األلمانوةقدمىاللغةى:ىىثانوا -
 

ى

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم

 أستـاذ  الشريعي يمحمد وجد روة.د/ مأ  .1
 اٌى١ٍخ عميد

 رئيس قسم المغة األلمانية
 والبحوث وكيل الكمية لمدراسات العمياو 

   أستاذ مساعد د/ ىناء أحمد سيد ابوالعالأ.م.  .2
  مدرس د/ أيمن مبروك محمد احمد  .3
  مدرس  د/ شوقى رمضان مرشدى عبدالعظيم  .4
 انتداب مدرس د/ أحمد عبد اهلل محمد شحاتو  .5
  مدرس د/ محمد قدرى احمد خميل  .6
  مدرس د/ ايات أحمد خميل عبدالعظيم  .7
 رعاية طفل مدرس الرحمن احمدد/ شيرين فيصل عبد   .8
 مرافق مدرس  د/ محمود عمى محمد عبد اهلل  .9

 أجازة رعاية طفل مدرس د/ دعاء سيد محجوب صادق  .11
  مدرس  د/ سامى سمير جوىر فرج  .11
  مدرس  د/ أسامة إسماعيل زيدان احمد  .12
  مدرس د/ وليد احمد عبد الستار محمد  .13
 عمميةميمة  مدرس  شاكر جورجى د/ فيروز عزت  .14
  مدرس مساعد م.م/ رشا عماد الدين سيد محمد  .15
  معيدة م/ سيام أحمد عيسى عبدالمولى  .16
  معيد م/ محمود مرسي حسن مرسى  .17
  معيد م/ نصر الدين محمد الصغير رفاعي محمد  .18
  معيدة م/ دعاء أشرف محمد طمعت  .19

ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ى

 -:ثالثاى:ىقدمىاللغةىالفرندوة -
 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
  أستاذ مساعد عبدالكريم اهللعبد الستارد/ أمل عبدأ.م.  .1
  أستاذ مساعد أ.م.د/ منال ممدوح يوسف احمد   .2
  مدرس  سالم د/ نيى زكى حافظ  .3
 أجازة مدرس  مييوبالمطيف / عامر محمود عبدد  .4
  مدرس  ديابمحمد د/ خالد محمد عبد الاله   .5
  مدرس عمى احمد د/ شيرين عبد الحميد  .6
  مدرس اقالديوس ميخائيل برد/ باسم صا  .7
  مدرس د/ أحمد جمال سيد محمد  .8
  مدرس د/ ىاني سعد سيد محمد  .9

  مساعد مدرس عمى م.م/ جالل عبد الناصر أبو ضيف  .11
 بعثة مساعد مدرس احمد م.م/ محمد أحمد حسن  .11
  معيد عبدالغنى م/ ايياب كمال عبد اليادي  .12
  معيد احمدم/ ايمان محمود عبد الرحمن   .13
  معيد ايمان محمد متولي حسنم/   .14
  معيد فاطمة أحمد فاروق سيدم/   .15

 

ى  
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ى-:رابعاى:ىقدمىاللغةىاألدبانوة -
ى

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىى
  أستاذ  داود  محمدأ.د/ باسم صالح   .1

  متفرغمساعد أستاذ  أ.م.د/ عبد العال صالح طو عبدالعال  .2
  أستاذ مساعد أ.م.د/ إيمان أحمد خميفة احمد  .3
 وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع  أستاذ مساعد  أ.م.د/ إسحق فرج فييم فيمبس  .4
   أستاذ مساعد  أ.م.د/ عمى محمد عبد المطيف معوض  .5
  مدرس  د/ محمد خضر عبد المنعم عبدالرحمن  .6
 ضمان الجودة مدير وحدة مدرس  د/ محمد السيد محمد دياب  .7
  مدرس  د/ إيياب يوسف بسيونى رزق  .8
 رعاية طفل مدرس  د/ بثينة عادل مرسى عفيفى  .9

 رعاية طفل مدرس د/ شرين محمود محمد ابراىيم  .11
 رعاية طفل مدرس د/ مشيرة محمود أحمد موسى  .11
  مدرس د/ ىبة محمد إبراىيم عبدالمطيف  .12
 رعاية طفل مدرس د/ ايناس رجب عيد عمي   .13
  مدرس مساعد م.م/ محمد أحمد عبد اهلل محمد  .14
 بعثة خارجية مدرس مساعد م.م/ انطوني اشرف انور حبيب  .15
 بعثة خارجية مدرس مساعد م.م/ اية محمود عبد المطيف عثمان  .16
 بعثة خارجية مدرس مساعد م.م/ ىبو طو حداد حنفى سمطان  .17
 طفل رعاية مدرس مساعد م.م/ ندى محمد صالح الدين حسن مصطفى  .18
  معيد م/ عماد عاطف عبد القادر عبدالحميم  .19
  معيدة م/ ريم محمد حسن محمد  .21

 

 

 

 

 

 

 

 

ى
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ى
 -:خامداى:ىقدمىاللغةىاإلوطالوة -
 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
 أتذاة وٍٟ أستاذ  .د/ شريف أبو المكارم عبد السالمأ  .1

 قسمالرئيس   استاذ مساعد عالية حسين سعيد سميماند/ أ.م.  .2
  مدرس  احمد/ وفاء محمد حسين د  .3
  مدرس  محمد / نغم عبد الجواد عبد العزيزد  .4
 زوجو ةمرافق مدرس  عبدالجواد / محي الدين شمقامىد  .5
 أجازة مدرس  محمود/ حسناء محمود أحمد د  .6
  مدرس  نصر / خميفة حسن خميفةد  .7
 الخريجينمدير وحدة متابعة  مدرس  عمى / صابر محمود عبد المطمبد  .8
  مدرس احمد / مبروك عبد الحميد اسماعيلد  .9

  مدرس محمد / صالح كمال حسيند  .11
  مدرس عبدالنبى د/ عادل سيد عبد المولي  .11
 بعثة خارجية مدرس مساعد حسان م.م/ شيماء حسين محمد  .12
 بعثة خارجية مدرس مساعد خالف م.م/ محمد رفعت محمد  .13
 اجازة دراسية مدرس مساعد عبيداهلل م.م/ أحمد شحاتو إبراىيم  .14
  مدرس مساعد محمد / عال عادل عبد الفتاحم.م  .15
 بعثة خارجية مدرس مساعد عويس مرسى م.م/ أحمد محمد القرني  .16
  معيد محمودم/ محمد فرج محمد   .17
  معيد عبدالشييدم/سعد رضا سعد   .18
  معيد محمد م/اسماء مرتضي ىاشم  .19
  معيد ميمودي ميالد عياد ميخائيل م/  .21

ى
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ى

ى

 ى-:دادداى:ىقدمىاللغةىالصونوةى-

 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
  مدرس  طنطاوى/ داليا رمضان محمود  د  .1
  مدرس الشيخ/ محمد أنور المدنى د  .2
  مدرس  د/ احمد ظريف ضيف محمد  .3
  مدرس احمد عبيد / دعاء مختار إبراىيمد  .4
 طفل رعاية مدرس مساعد حفنى / أسماء فتحى رشادم.م  .5
  معيد م/ محمد ابراىيم نجيب محمد   .6
  معيد م/ ابراىيم رمضان أحمد عبد الاله  .7
  معيد م/ خمود مصطفي عمى عبد الرحمن  .8
ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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 مروة محمد وجدى الشريعيأ.د/ عميد الكمية:  .1

 الميس محمد الجافى/ أ.م.د: لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية  .2

 الشريعيمروة محمد وجدى  /د.أ وكيل الكمية لمدراسات العميا: .3

 اسحق فرج فييموكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع: أ.م.د/  .4

 محمد السيد محمد دياب/ دالجودة: ضمان مديرة وحدة  .5

 السيد محمد ديابمحمد مدير وحدة تكنولوجيا المعمومات: د/  .6

 سامي سمير جوىر /مدير مركز المغات والترجمة: د .7

 زلودنليد أمحد عثد السىاة  \ممدير وحدة القياس والتقويم:  .8

 طمبنمحمود عبد المصابر  /مدير وحدة متابعة الخريجين: د .9

 .حسانين أحمد د. عاطف محمد محمد/ مين الكمية: السيدأ .11

 معاون الكمية: السيد/ مجدي شحاتو .11

 صفاء عبد الرحمن عبد الصبور ة/مدير شئون العاممين: السيد .12

  د. مصطفي جمال عبد الكريم /: السيدالطالبمدير رعاية  .13

 /محمد عبد المنعممسجل الكمية: السيد .14

 خيري محمد عبد الرحيم/ مدير الدراسات العميا: السيد .15

 محمد عمي التيامي/ ت الثقافية: السيدمدير العالقا .16

 محمد عبد الجابر محمدمدير قسم المخازن: السيد/  .17

 يوسف مختار يوسفنة: السيد/ امدير الخز  .18

 عمي مجدي عبد السميعمسئول قسم الصيانة: السيد/  .19

 كوثر صدقي ازىري/ ة: السيدالمعاملمسئول  .21

 سماح عثمان عبدالعزيز عثمانمكتب أرشيف الكمية :  .21

 محمد ماجدة صالح/ ةمكتب عميد الكمية: السيد مدير .22

 الهيكل ؤلاداري للكلية

 أوال: مسئولو المكاتب اإلدراية بالكمية
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ى:ىمكتبىأمونىالكلوة -
ى

 مني الكلية أ                          م. عا   زلود حسا نيالسيد / 
ى

ى:دكرتاروةىمكتبىرمودىالكلوة
  السيدة / ماجدة صوح زلود                  مد اة مكىب أ.م عويد الكلية

 السيدة/ أحوـ  و إبااىي 
 

ى:دكرتاروةىمكتبىأمونىالكلوة
 السيدة/ ةشا زلود أمحد عثد القامة

ى
ا:العالقاتىالعامةىمدئول
 صقاء زلو م سعد عثدالعلي السيدة/ 

 

 

ى:ىوحدةىذئونىالطالب -
 مسصب الكلية السيد  /  زلود عثد ادلنع 
 السيد/ زلود  امي صثحت

 السيد/ زلود تليب
 السيد/ ىي   زلود أ  ة

 زلو م حسنيالسيدة/ ن نب 
 السيدة/ ىثو اهلل عثد احلويد

 جانة بدنف ماتبدالسيدة/ ىند امساعيب ذكت )أ
 

 

 

ى:ىوحدةىرراوةىالطالب -
ى

 ةئيس ال حدة م/ م رقت مجاؿ عثد الكامي

 ثانيا: األقسام اإلدراية بالكمية
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ى:ىوحدةىالدراداتىالعلوا -
ى

  ةئيس ال حدة       / تريي  زلود عثد الاحي                        السيد
 

 :ىالثقافوةىالعالقاتوحدةى -

 ىىىىىةئيس ال حدة    السيد/ زلود علت الىرامت                        -

ى
 

ى:ىوحدةىذئونىالعاملون -
ى

                 ةئيس ال حدة السيدة / صقاء عثد الامحن عثد ال ث ة 
 السيد / زلود سيد محدي
 السيدة/ معاء أب  السع م

 ناء  اسني امساعيبسالسيدة/ 
 عثد اهابا عثد العو والسيدة/ مري ت 

 السيدة/ ةمحة حسن زلو م
 

 

 :ىكتبةوحدةىالم -

 
 السيدة/ هنت زلود كواؿ

 
 ةئيس ال حدة

 السيدة / ةغدة زلود  ا د
 السيدة/ محد ة  ا ب حسن 

 

 

 

 :ىوحدةىالذئونىالمالوة -

 ةئيس الشئ ف ادلالية السيد /  س  امثا  زلود )اجانة بدنف ماتبد -
 

ىوحدةىالمخازن:ى -
ى

 ةئيس نحدة  السيد/ زلود عثد اهابا
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 السيد/ ةجب زلود تليقة
  السيد/   س  سلىاة   س 

  
 

 وحدةىالمعامل:ى -
ى

 السيد / رلدي   س  شحاتو 
 السيدة/ ك ثا صدقت انىاي

  أمحد عثد السيدالسيدة / هنا 
 

 

 وحدةىالصوانة: -

 

 السيد / علت رلدي عثد السويع
 ماضتد)اجانة السيد / أمحد  ؤام زلود 

 

 

ى:ىوحدةىتكنولوجواىالمعلومات -
ى

   ةباب مرع ىوؿالسيدة/ 
  مانة ةجبالسيدة/ 

ى

ى:وكالءىالكلوةدكرتاروةى
اسكرت  ةامكتباوميلاالكليةالشئوناالتعليكاوالطالب: -

                          مرا صو ئيب عيام جاجسالسيدة/ 
 

اسكرت  ةامكتباوميلاالكليةاللاراس تاالعلي : -
                             بسيوو سلراف زلود عثداه امالسيدة/ 

 

اسكرت  ةامكتباوميلاالكليةالشئوناالبيئةاوخامةاال جت ع: -
                                             مع عثداه ام عثداجمليد سبساحالسيدة/ 

 

ى
ى
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ى:األقدامدكرتاروةى
 

 اللغة األدلا ية  قس                                      عوة سلل  علت أمحد           / السيدة

 قس  اللغة اإلصلليو ة                                             محد زلود حسنأعقاؼ  السيدة/
 اللغة اإل راليةقس                                          جيراف محدي عثداحللي  سيدالسيدة/ 

 قس  اللغة اإلسثا ية                                        مساح ع واف عثدالعو و ع واف السيدة/
 قس  اللغة القا سية                                                    مبسيوو سلراف زلود عثداه االسيدة/ 
   قس  اللغة ال ينية                                      مع عثداه ام عثداجمليد سبساحالسيدة/ 

 اه مةضواف نحدة                                          س ناف  ضب إبااىي  حثيبالسيدة/ 
 ماكو اللغات نالرتمجة                                      شيواء زلود عثداحلكي  عثداهللالسيدة/ 
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 الموقع العام: 

الػػػدنة األةضػػػت ناألنؿ بػػػادلث  ادلقابػػػب  إىلتشػػػغب الكليػػػة مثػػػع ةئيسػػػيا  ىكػػػ ف مػػػن  سػػػة   ابػػػ  باإلضػػػا ة 
 )ادلث  القثلتد نكذلك أحد مدةجات مث  مدةجات األلسن بادل قع. 

 قاعات الدراسة: 
   جميزيةاآلنقسم المغة 

 بادلث  القثل   و الناحية الي
 لمانيةاأل قسم المغة 

 بادلث  القثل  سايالناحية الي

 قسم المغة الفرنسية: 
  ال ا  بادلثع القثلتالدنة 

 قسم المغة اإليطالية: 
 ادلث  الائيس  الدنة الاابع ب

 قسم المغة األسبانية: 
 ادلث  الائيس  الدنة اخلامس ب

 قسم المغة الصينية: 
 نالدنة اخلامس بادلث  الائيستبادلث  القثلت   األةضتبالدنة ناليساا الناحية اليو  
 المعامل: 

 ) جميع المعامل بالمبنى الرئيسى ( 
 الدور األرضي:  – 1

 د   713معوب ةق  )  -
 د   715معوب ةق  )  -
 د 718معوب ةق  )  -

 الذراسحأماكن 

 ومكاتة الخذماخ والمكاتة الرئيسيح تالكليح
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 الدور الثاني:  – 2

 د   215معوب ةق  )  -
 د   216معوب ةق  )  -

 الدور الثالث:  – 3
 د   315معوب ةق  )  -
 د   316معوب ةق  )  -

 : الرابعالدور  – 4
   سثا أمعوب  -
   حاسب ايلمعوب  -

 مكاتب الخدمات: 
ى

 أوال : الدور األرضي بالمبنى الرئيسي: 
 الجانب األيمن : 

 مكىب مد ا ماكو اللغات نالرتمجة -

 معامب تدة س اللغات  -

 العوجيةال حدة  -

 الجانب األيسر : 
 مكىب أمني الكلية  -
 مكىب مسصب الكلية  -

 مكىب شئ ف الروب  -

 ادلخانف  -

 نحدة الى   ا -

 ثانيا : الدور الثانى بالمبنى الرئيسى: 
  : الجانب األيمن 

 رت ت  االقاعة شثكة  -

 معامب تدة س اللغات  -

 معوب االبىكاة اللغ ا -
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 الجانب األيسر : 

 مكىب أ. م / عويد الكلية  -

 مكىب سكاتاة ة عويد الكلية  -
 قاعة رللس الكلية  -

 مكىب أ. م / نكيب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروب  -

 مكىب أ. م / نكيب الكلية للدةاسات العليا نالثح ث  -

 مكىب أ. م / نكيب الكلية لشئ ف تدمة اجملىوع نتنوية الثيئة  -

 نرتنالت الك -

 ثالثا : الدور الثالث بالمبنى الرئيسي: 
 اه مة ناالعىوام ضوافمكىب مد ا نحدة  -

 مكاتب األقساـ )أعضاء ىيئة الىدة س نادلعان  فد -

 مكىب سكاتاة ة األقساـ نال كوء -

 ادلكىثة -

 رابعا : الدور الرابع بالمبنى الرئيسي : 
 ليو ةااصلمكىب ةئيس قس  اللغة  -

 ةعا ة الروب  -

 ادلشرت ات -

 الشئ ف ادلالية -
 كنرتنؿ الدةاسات العليا -

 خامسا : الدور الخامس بالمبنى الرئيسي: 
 الدةاسات العليا -

 شئ ف العاملني  -

 نحدة تكن ل جيا ادلعل مات  -
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 ن الطالةىمهبم وحدة شئ
 تسصيب الروب نإعدام الق ائ  نإعوهنا.  .7

 ت ن ع نمجع اسىواةات الاغثات للروب ادلسىصد ن.  .2

 تسلي  اسىواةات الكش  الريب للروب ادلسىصد ن.  .3

4.  .  تسلي  إ  االت م ع الاسـ 

 تسلي  مكا آت الىق ؽ.  .5

 . اتلق  األعذاة ادلاضية من الروب ناسىكواؿ إجااءاهت .6

 اسىخااج الثراقة اهامعية للروب.  .7

 للرالب. اسىخااج براقة الى مني ال ح   .8

 اعىوام اشرتاكات السكك احلد د ة نأت بيسات النقب العاـ للروب.  .9

 اعىوام اسىواةات اسىخااج براقات الاق  الق م .  .71

 ربد د م ق  الرالب من الىصنيد ىف حالة بل غو السن القا   ية.  .77

 اعىوام اسىواةات ج ان السقا.  .72

 الكلية.  إىلالقياـ ب عواؿ الىح  وت من ن  .73

 القياـ ب عواؿ الىشعيب.  .74

 قيد الرالب بناء عل   لب  قدـ قثب بدء الدةاسة نبعد تاشيال مكىب الىنسي ، ن ى  قيده  ممحوظة:
بالكلية بعد اسىيقاء أنةاقو نبعد ت قيع الكش  الريب عليو مث  ى  م ع الاسـ  ادلقاةة ندب جب إ  اؿ م ع 

 الثراقة اهامعية.الاسـ  مع ص ةة شخ ية للرالب  ى  اسىخااج 
 نظام التشعيب بالكمية :  

ى

 اتػب الرػوب تنانليػا تاتيثػا مرلقػا  علػ  مسػى ا الكليػة ن قػا  للوصوػ ع االعىثػاةي ن سػثىو ادلئ  ػػة  -
 :   إىلنتق يلو كالى

 الروب احلاصل ف عل  ال ا   ة العامة من ال  ن :  – 7

 وحدة شئون الطالب
 



 جبِؼخ ا١ٌّٕب

 و١ٍخ األٌضٓ

  2222/2223د١ًٌ اٌطبٌت                                                      

 

36 

اجملو ع االعىثاةي = رلو ع ال ا   ة العامة + مةجة الرالب ىف اللغػة األنىل + مةجػة الرالػب ىف اللغػة 
 ال ا ية + مةجة الرالب ىف اللغة العابية 

  وب الشرامات ادلعاملة :  – 2
اجملوػػ ع االعىثػػاةي = اجملوػػ ع الػػ اةم مػػن مكىػػب الىنسػػي  + مةجػػة الرالػػب ىف اللغػػة األنىل  +  مةجػػة 

 لرالب ىف اللغة العابية ا
 ربسب النسثة ادلئ  ة للوصو ع االعىثاةي .  -

ربقػػ  الاغثػػات بػػدءا مػػن الاغثػػة األنىل نبرا قػػة تىابعيػػو حػػىت  سػػىكوب العػػدم ا ػػدم للقسػػ  الػػذا  -
 ػلدم بقااة من رللس الكلية ىف ض ء ما  ل  : 

 ب * السعة ادلكا ية لقاعات الدةس                     * ةغثات الرو
 * الق ة الثشا ة ) اذليكب الىدة ست د 

 

 إجراءات استخراج البطاقة الشخصية أو بدل فاقد 
 نالروب لىسلي  النو ذج اخلاص بالثراقو بعد اسىيقائو.  شئ ف الىعلي  إىل ىقدـ الرالب  -
 تقـ  االماةة دبااجعة الثيا ات ناعىوام النو ذج نتىوو. -
 ادلعىود ت اليـ  الىايل لىقدؽلو. ى  تسلي  الرالب النو ذج  -

 :إيقاف القيد واألعذار
توؿ مدة مةاست غل ن جمللس الكلية أف   ق  قيد الرالب دلدة سنىني مةاسيىني أن   ب  -

الدةاسة بالكلية إذا تقدـ بعذة مقث ؿ نت حالة الضانةة غل ن جمللس اهامعة ن امة مدة نق  
 القيد.

باعىذاة لقاصىني مىىاليىني توؿ سن ات الدةاسة بالكلية ن غل ن الرالب لو احل  ت الىقدـ  -
 ت حالة الضانةة بقااة من رللس اهامعة منال  اصة ثال ة للرالب.

 إجراءات تأجيل تجنيد الطالب
 ى  إ شاء سصوت بامساء الروب الثنني بالقاؽ األةبعة تىضون اس  الرالب، العن اف، ةق    -

 دد.جن 6الثراقة العسكا ة )
جند، ن تسليورا دلسئ ؿ شئ ف  6عل  الروب إحضاة النو ذج العسكاي + الثراقة  -

 الىعلي  ن الروب.
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 ى  اسىكواؿ النو ذج لىسصيب القاقة نالقس  ادلسصب هبا نالعن اف نالاق  الق مت نجرة  -
 ادليوم نالاق  ال وثت للثراقة العسكا ة.

ا اات ن إعدام كش ؼ ح ا ذلا نبعد ادلااجعة  ى  ت ني  النواذج العسكا ة حسب ا  -
  سخ.6 ى  الى قيع عل  الكش ؼ نتىورا ن ت   اىا 

 ى  اةساؿ الكش ؼ ن ادلا   بكب كش  النواذج العسكا ة هبا الاق  ال وثت حسب  -
 مكىب اإلت اؿ العسكاي باهامعة. إىلا ا اات 

 عاـ. 28اص بالرالب حىت سن  قـ  مكىب اإلت اؿ العسكاي بإةساؿ ةق  الى جيب اخل -
 ى  تسصيب أةقاـ الى جيب ت السصوت الدةاسية للاج ع إليرا ت حالة إحىياج الرالب لاق   -

 الى جيب عند اسىخااج ج ان سقا عل  سثيب ادل اؿ.
سنو ما مل  كن زلدما  م ققو من  78ال غل ن أف  لىح   الب بالكلية بعد إسبامو سن  -

 الىصنيد.
عاما    ك ا ما مل  قدـ إحدا الشرامات  21اسىوااة الرالب الذي  ثلغ سن  ال غل ن -

 الامسية الدالة عل  م ققو من الىصنيد م ب:
 شرامة اإلعقاء من اخلدمة العسكا ة. -
 شرامة ت جيب اخلدمة العسكا ة. -
 شرامة ت م ة اخلدمة العسكا ة. -
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شػرة الروبيػة أثنػاء العػاـ الدةاسػت ناإلجػانة اا مكىب ةعا ػة الرػوب ىػ  الرا ػ  الشػاعت دلواةسػة مجيػع 
 شرة الروبية بالكلية )م. الميس اهاتد. اا ال يقية بالىنسي  مع منس  

 شرة الىت سباةس ماتب ال حدة ى  : اا ن 
  ام ة "   –النشاط الا اض  ن شوب: " مجيع األلعاب الا اضية مجاعية  . أ

 –مةاجػات  –م ػاةعة  –ة ػع أثقػاؿ  –تػنس  انلػة  –) سػثاحة  –سػلة د  – د  – ائاة  –) كاة قدـ 
 لياقة بد ية د  لثة ن الثات .  –تنس ملعب  -اسك اش   –ألعاب ق ي 

شػػعا  -معل مػػات عامػػة   -قػػا ف كػػامي   -النشػػاط ال قػػاىف ن شػػوب : ) أحبػػاث ثقا يػػة   . ب
 ننجب .....اخل د . 

منةات تدة ثيػػة ىف  –شػػرا ج  –جػػ .  النشػػاط االجىوػػاع  نالػػاحوت ن شػوب : ) أحبػػاث اجىواعيػػة 
 اإلسعا ات األنلية .......اخل د . 

 م .     شاط اه الة ناخلدمة العامة )  لثة ن الثات د 
 نػػػػ ف  – نػػػػ ف شػػػػعثية  -م سػػػػيقت   –ىػػػػػ .   النشػػػػاط القػػػػ  ن شػػػػوب : ) كػػػػ ةاؿ دلػػػػن لد ػػػػة ادل ىثػػػػة 

 مساح نسب يب د .  –كيلية تش
 مسػػػػػػػػػػػػػػػابقات  –رلػػػػػػػػػػػػػػػوت حػػػػػػػػػػػػػػائط  –ن .     شػػػػػػػػػػػػػػاط األسػػػػػػػػػػػػػػػا ن شػػػػػػػػػػػػػػوب : ) معػػػػػػػػػػػػػػػاةض  نيػػػػػػػػػػػػػػة 

 سلىلقة ...اخل د .  
ح .   اللصنػػة العلويػػة: ن ىثػػ  النػػاما الرػػوب ادل ىػػ بني علويػػا ن كا ػػا لعوػػب ابىكػػاةات ناترتاعػػات 

 اسىخداـ احلاسب اايل . علوية باإلضا ة لىنوية قدةات الروب ىف
 اإلعػػػػػػػػػػػػدام لعوليػػػػػػػػػػػػة ا ىخػػػػػػػػػػػػاب اربػػػػػػػػػػػػام الرػػػػػػػػػػػػوب ربػػػػػػػػػػػػت إشػػػػػػػػػػػػااؼ إماةة الكليػػػػػػػػػػػػػة دبػػػػػػػػػػػػا  ضوػػػػػػػػػػػػػن  – 2

 احليدة الىامة.      
العوب ىف رلاؿ الاعا ة االجىواعية للروب من توؿ صندنؽ الىكا ب ناإلعا ػات نتشػوب إعا ػات  – 3

 كىب مةاسية د .   –س موب -عينية " ) العينية :  ااةات  ثية  –" مام ة 
ى
ى

 وحدة رعاية الطالب
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ىالحصولىرلىىإرانةىصندوقىالتكافلىاالجتمارىى:ىإجراءاتى
)الىقدمي الكرتن يا بػدءا مػن العػاـ  ةة ال ندنؽ من مكىب ةعا ة الروب ى  سحب نتعثئة اسىوا .7

 .  د2122/2123الدةاست 

الىػػػػابع ذلػػػػا دة االجىواعيػػػػة  ُقػػػػدـ حب ػػػػا  اجىواعيػػػػا  مىضػػػػونا عػػػػدم أ ػػػػاام األسػػػػاة نمعىوػػػػدا  مػػػػن ال حػػػػ .2
 .  الرالب

 تقدمي ما  قيد متب األساة:  .3

 .  الرالب مقامات ماتب من جرة العوبإذا كاف نىل األما  عوب باحلك مة  قدـ  . أ
يػػانة نةاعيػػة مػػن اهوعيػػة إذا كػػاف نىل األمػػا  عوػػب بالقوحػػة  قػػدـ الرالػػب مػػا  قيػػد عػػدـ نجػػ م ح . ب

 . الوةاعية

دة مػن جرػة حك ميػة  قدـ الرالػب شػرامة إماة ػة معىوػ جػ . إذا كاف نىل األما  عوب باألعواؿ احلاة
 .  بدتب نىل األما

 قى ػػػا تقػػػدمي اإلعا ػػػات االجىواعيػػػة علػػػ  الرالػػػب ادل ػػػاي اهنسػػػية ادلسػػػىصد نالػػػذا مل ت ػػػدة  .4
 .  ده أحكاـ ت م ثية من قثب اهامعةض

قثػب  تاصػة ربػدم مػن ى  اتىيػاة الرػوب ادلىقػدمني ل ػندنؽ الىكا ػب االجىوػاع   ثقػا لق اعػد  .5
 .  اللصنة ادلخى ة

 

   -انتخابات اتحاد الطالب:
ى

 ىخابات . اا   دة عويد الكلية قااةا ماتليا  ىضون تشكيب هاف اإلشااؼ عل   -
   -شانط الىقدـ للرتشيال لعض  ة اربام الروب : -

 أف  ك ف الرالب مىوىعا جبنسية مجر ة ة م ا العابية .   .7

  اقىو الدةاسية .  أف  ك ف الرالب مسىصدا ىف .2

 أف  ك ف الرالب من ذنا النشاط ادللو س .  .3

 أف  ىوىع حبسن السري نالسل ؾ ناخلل  الق مي .  .4

 أف  ك ف مسدما لاسـ  االربام .  .5

 أال  ك ف شلن صدةت ضده أحكاـ ت م ثية أن عق بات .  .6

 ىخابات .اا  شرتط دلن  ديل ب  تو أف  ك ف مسدما للاسـ  نمقيدا جبدنؿ  -
 

ى
ى
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ى

 

 
 

 نبذةىرنىالوحدة:ى

نةبرر  بالكلية نذلك بقااة رللس كلية األلسن، جامعة  أ شئت ال حدة هبدؼ مىابعة اخلاغلات ناخلاغلني
بائاسة أ.م. السيد السيد إبااىي   2175 /74/14د ادلنعقدة بىاة خ 6د باهلسة ةق  )72ةق  ) ادلنيا

 سري .

 لعابية:اس  ال حدة باللغة ا

 نحدة مىابعة اخلاغلني

 اس  ال حدة باللغة اإلصلليو ة:

Graduates’ Follow-up Unit (GFU) 
 

ىالرؤوـــــــــــــــة  
حبيث تى ا   لىر  ا نربسني السامج الدةاسية  دمن توؿ مىابعة تاغلت الكلية)مع اجملىوع الدائ  الى اصب 

 نالعادلت.ناإلقليوت  ا ل العوب  س ؽمع مىرلثات 
 

 الردـــــــــــــالة
ناخلاغلني   ىال قن ات ات اؿ نت اصب بني الكلية نتاغليرا من أجب الىعانف اذلامؼ نالثناء خلدمة الكلية

 .ناجملىوع
 

دافـــــــــــاأله  

 فٟ ضٛء اٌشؤ٠خ ٚاٌشصبٌخ اٌضبثمت١ٓ صٛف ٠تُ اٌؼًّ ػٍٝ تذم١ك األ٘ذاف اٌتب١ٌخ:
 

  نالكلية من توؿ با د الكرتن  لل حدة نم اقع اخلاغلني الروب ن  بنيمثاشا بناء قناة ات اؿ
   الى اصب االجىواعت

  نالعوب عل  إجااء اسىثيا ات منة ة للخاغلني للروب قيد الىخاج ن إ شاء ق اعد بيا ات
  ؿ عل  لوسىقامة من تسات اخلاغلني نلل ق ؼ عل  أسثاب صلاحر  أن اتقاقر  ت احل

 وؿ الىخ ص  اصة عوب من ت

  نكذلك منةات تساى  نتساعد عل  ت ظيقر  اخلاغلني بىحد دالروب ن تنوية مراةات ،
 ادلساعلة ت إةشام من  اغب منر  ت اسىكواؿ مةاساتو العليا 

 وحدة محابعة الخريجين
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  تناسب  غلام  اص عوب خلاغلت الكليةنالسع  إلاالت اؿ باذليئات نادلؤسسات نالشاكات
ادلؤسسات تلك نةجاؿ  اخلاغل فإقامة  ـ  سن ي  دع  إليو العوب عل  زب  اهت   ن 

 .ناذليئات نالشاكات ال  ربىاج إىل ت ظي  خلاغلت الكلية

ا

 القوــــــــــم
 تعانف 

 ربدي 

 سبيو 

         

الوحدة ذعار  

شعاة ال حدة عثاةة عن مائاة صقااء ىت مشس ادلعا ة نرب ي القثعة اهامعية ادلابعة نشرامة 
التخرجاليسانه  ةامىصرة إىل باب تاك اني الل ف مقى ح، دبا  امو إيل  كاة أف " الىخاج
 ". أل اف شعاة ال حدة ت ال قت ذاتو م ت ذة عن أل اف شعاة اهامعة.وإن  اباا تواالطر ق

 

 التذكولىالحاليىللوحدة

 تىثع ال حدة قراع شؤنف تدمة اجملىوع نتنوية الثيئة ن ىك ف  ا قرا احلايل من:

 
صابر محمود عبد المنطلب. د قسم اللغة اإليطالية المدير التنفيذي للوحدة  

المدير نائب إيمان أحمد خليفة . د.م.أ قسم اللغة اإلسبانية   

التنظيم مسؤول داليا رمضان طنطاوي. د قسم اللغة الصينية   

منال ممدوح يوسف . دأ.م. قسم اللغة الفرنسية مسؤول التوظيف  

فيروز عزت شاكر. د قسم اللغة األلمانية مسؤول الدراسات   

اإلنجليزية اللغة قسم مسؤول التدريب سعودي صادق محمد. د    

وسام علي السيد. م.م قسم اللغة اإلنجليزية مسؤول التواصل  

اإلسبانية اللغة قسم أمين سر الوحدة أنور أشرف أنطوني م.م   

 م. سعد رضا سعد قسم اللغة اإليطالية عضو
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 المهام التى تقوم بها الوحدة : 

 . القياـ ب عواؿ الىسصيوت لاسائب ادلاجسىري نالدكى ةاه نمىابعة نةنم تقاة ا ادلشا ني. 7
 . القياـ بإجااءات مناقشة ةسائب ادلاجسىري نالدكى ةاه . 2
 . العوب دبصاؿ ادلنال نالثع ات اخلاةجية نالداتلية ناإلشااؼ ادلشرتؾ . 3

 :شروط القبول والقيد ببرامج الدراسات العميا بكمية األلسن
أف  كػػ ف الرالػػب حاصػػو  علػػ  مةجػػة ليسػػا س أأللسػػن بىقػػد ا عػػاـ جيػػد علػػ  األقػػب، أن مةجػػة     -7

لغػػػة الىخ ػػػص نبالىقػػػد ا  قسػػػو، أن علػػػ  مةجػػػة  الليسػػػا س ت ااماب مػػػن إحػػػدا اهامعػػػات ادل ػػػا ة ت
معاملػػػة أل روػػػا مػػػن معرػػػد علوػػػ   تػػػا منػػػاظا لكليػػػة األلسػػػن معػػػرتؼ بػػػو مػػػن اجمللػػػس األعلػػػ  للصامعػػػات 
نبالىقد ا  قسو عل  أف  ك ف الرالب قد مةس لغىني أجنثيىني  ضو عن اللغة العابية إحداعلا لغػة أنةبيػة 

 الدةاسات العلوية احلد  ة. نىقع هبا ىف الثحث العلو  نمىابعة 
 ُقثػػب الرػػوب ال ا ػػدنف احلاصػػػل ف علػػ  مةجػػة ليسػػػا س معاملػػة نمعػػرتؼ هبػػػا مػػن اجمللػػس األعلػػػ      -2

للصامعػػات بىقػػد ا عػػاـ جيػػد نذلػػك بعػػد صػػدنة ادل ا قػػات الونمػػة ناترػػاة إماةة ال ا ػػد ن علػػ  أف  كػػ ف 
 عن اللغة العابية. الرالب قد مةس لغىني أجنثيىني إحداعلا لغة أنةبية  ضو

 يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير أأللسن:
أف  ىابع الدةاسة دلػدة سػنىني علػ  أف تكػ ف الدةاسػة ىف السػنة األنىل مةاسػة عامػة، ناف ؼلىػاة ىف  .7

 السنة ال ا ية االلىحاؽ بإحدا الشعثىني اللغ  ة أن األمبية. 
ىف ىػػذ ن العػػػامني بإعػػدام ةسػػالة ىف م ضػػػ ع  أف  قػػـ  بعػػد صلاحػػو ىف ادلقػػػاةات الدةاسػػية ادلرل بػػة .2

 قرتحو رللس القس  ن  ا   عليو رللس الكلية ن قاه رللػس الدةاسػات العليػا نالثحػ ث دلػدة سػنة 
عل  األقػب مػن تػاة خ م ا قػة رللػس الكليػة علػ  تسػصيب ادل ضػ ع نأف  ػؤما  يرػا مناقشػة علنيػة 

 تقثلرا هنة احلك . 
 :السنة األولى* مقررات 

 ن اؽ الثحث   ىلب اإلاحلاس .7
 اللغة العابية  .2
 حضاةة   .3

 ا وحدة الدراصات العلي
 ؤ
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 مةاسات أمبية .4
 مةاسات لغ  ة  .5
 عل  الرتمجة  .6
 لغة اجنثية ثا ية    .7

)سػػاعىاف اسػػث عيا د مػػن  عقػد ت كػػب مػػن مػػ ام مةاسػػات لغ  ػػة نمةاسػػات أمبيػػة ناحلضػػاةة سػػيوناة  -
الساعات ادلقاةة نتقدة مةجة أعواؿ السنة بعشا مةجات ت كب مقاة من ىذه ادلقػاةاسبن النرا ػة 

 .العاوت لكب منرا

 .ػلدم القس  اللغة األجنثية ال ا ية ن  ا   رللسالكلية عل  ىذا -
 السنة الثانية *

 المغويةشعبة الدراسات األدبية أو شعبة الدراسات يختار الطالب 
ت ىيػػب الرالػػب للىعػػػاؼ علػػ   ثيعػػػة الن ػػ ص األمبيػػػة  إىلهتػػػدؼ ىػػذه الدةاسػػػة  شعععبة الدراسعععات األدبيععة:

 نسياقاهتا ال قا ية ىف أ ا  قد ة نمقاة ة لقااءهتا عل  مسى  ات معا ية مىن عة ىف عوقرا.
 مقررات شعبة الدراسات األدبية:

    ص أمبية .7
 مةاسات أمبية .2
 مناىج النقد األم  .3
 حضاةة اللغة .4
 مناىج ن اا ات األمب ادلقاةف .5
  اؽ حبث .6
 لغة أجنثية ثا ية .7
 اللغة العابية .8
 احلاسب اايل .9

ت ىيػب الثاحػث لىعػاؼ العلػـ  اللغ  ػة ادلخىلقػة األساسػية  إىلهتػدؼ ىػذه الدةاسػة : شعبة الدراسعات المغويعة
تؤىلو لىحد ػد الىخ ػص الػذا  قضػلو إلجػااء مةاسػة عويقػة ىف ادلااحػب  ىف تا رة الدةاسات اللغ  ة الىت

 الىالية من الدةاسات العليا. 
 مقررات شعبة الدراسات المغوية:

 مةاسات أسل بية .7

http://alsun.minia.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/PostGraduateAcademicPrograms/Courses/Pages/CourseData.aspx?CourseID=9I2TCKXEK0x2dQaz%2fTjXtA%3d%3d
http://alsun.minia.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/PostGraduateAcademicPrograms/Courses/Pages/CourseData.aspx?CourseID=9I2TCKXEK0x2dQaz%2fTjXtA%3d%3d
http://alsun.minia.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/PostGraduateAcademicPrograms/Courses/Pages/CourseData.aspx?CourseID=wrFUa5T7PYG5DPTkdKds6A%3d%3d
http://alsun.minia.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/PostGraduateAcademicPrograms/Courses/Pages/CourseData.aspx?CourseID=wrFUa5T7PYG5DPTkdKds6A%3d%3d
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 مةاسات ماللية .2
  اؽ حبث .3
 لغ  ات ترثيقية .4
 لغ  ات مقاة ة نتقابلية .5
 مةاسات معصوية .6
 عل  اللغة الىاةؼلت .7
 لغة أجنثية ثا ية .8
 العابيةاللغة  .9

 احلاسب اايل .71

 

تعقػػػد حلقػػػة  قػػػاش ت كػػػب مػػػامة مػػػن مػػػ ام: مةاسػػػات أسػػػل بية، مةاسػػػات مالليػػػة، مةاسػػػات معصويػػػة،  -
نتقابلية ؼل ص ذلا  س مةجات أعواؿ سنة مػن النرا ػة العاوػ  لكػب  لغ  ات ترثيقية، لغ  ات مقاة ة

 .مامة
ت كب من الدةاسات األمبية نمناىج النقد ناألمب ادلقػاةف نحضػاةة اللغػة نزب  ػلرا  تعقد حلقة قاش -

 . س مةجات )أعواؿ سنةد من النرا ة العاو  لكب مامة
 :شروط عامة

% مػػػػن رلػػػػ ع السػػػػاعات ادلخ  ػػػػة 75غلػػػػب أف  سػػػػى ت الرالػػػػب  سػػػػثة حضػػػػ ة ال تقػػػػب عػػػػن  .7
ى ػػػة قػػػااة  حامػػػاف الرالػػػب الػػػذي مل للوقػػػاة.   ػػػدة رللسػػػالكلية بنػػػاء علػػػ   لػػػب األقسػػػاـ ادلخ

النسػػثةمن الىقػػدـ إلمىحا ػػات ادلػػامة أن ادلػػ ام الدةاسػػية ادلقػػاةة لدةجػػة ادلاجسػػىري إال   سػػى ؼ ىػػذه
 .إذاقدـ عذة ا  قثلو رللس الكلية  يعىس غائثا بعذة مكى ب

الدةاسػيني ت هنا ػة شػرا مػا   ن عقػد منة ثػاف للرالػب الااسػب ت   عقد إمىحاف لكػب منالعػامني .2
 .مقاة أنمقاة ن عل  األك ا ت هنا ة سثىوس من  قس العاـ

 .إذا تكاة ةس بو  لـو بإعامةاإلمىحاف  يوا ةسب  يو ت العاـ الدةاست الىايل ت شرا ما   .3
هنا ػػػة العػػاـ اهػػػامعت الىػػػايل ت الرالػػب الااسػػػب  يػػ ك ا مػػػن مػػػامتني سبػػنال لػػػو  اصػػة اإلمىحػػػاف ت  .4

شرا ما  نذلك ت ادلقاةات ال  ةسب  يرا  قط. ن كػ ف لػو حػ  متػ ؿ الػدنة ال ػا  مػن  قػس 
 .إذا تكاة ةس بو ت مامة أن مامتني عل  الك ا .العاـ
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 .ال تو ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاص متػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اإلمىحػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ت مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػن أةبػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاص .5

بعػػػد مػػػانة عػػػامينون تػػػاة خ   ػػػلو نذلػػػك دلػػػاة ناحػػػدة  ال  عػػػام قيػػػد الرالػػػب بالدةاسػػػات العليػػػا إال
 . قط

 . ثني ت شرامة مةجة ادلاجسىري مامة زب ص الرالب نم ض ع الاسالة نالىقد ا .6

 
 درجة دكتوراه األلسن

 :يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه األلسن
لػ  ع األقػب أن ن ت  قس الىخ ص بىقد ا )جيػددمةجة ماجسىري األلس أف  ك ف حاصو  عل  .7

ن  امعػػة نبػػنقس الىقػػد ا ت الليسػػا سمةجػػة معاملػػة ذلػػا مػػن معرػػد علوػػت  تػػا معػػرتؼ بػػو مػػن اه
 .ادلاجسىري

 شاةؾ ت احللقػات النقاشػية )السػوناةد الػ   ناورػا القسػ  لرػوب ماحلػة الػدكى ةاة نأ يقػـ   أف .2
 . يرا ماتني سن  ا  عل  األقب بعاض مةاساتو نأحباثو

 ضػ ع  قػاه رللػس الدةاسػػات العليػا نالثحػ ث بنػاء علػ  اقػرتاح رللػػس أف  قػـ  بثحػث مثىكػا  يو .3
 .الكلية دلدة سنىني عل  األقب من تاة خ م ا قة رللس الكلية عل  تسصيب ادل ض ع

 .أف  قدـ ةسالة تقثلرا هنة الىحكي  نأف  ؤمي  يرا مناقشة علنية .4

خ تسػػػصيلو،  سػػػػقط إذا مل ػل ػػػب الرالػػػب علػػػ  مةجةالػػػػدكى ةاه تػػػوؿ  ػػػس سػػػن ات مػػػػن تػػػاة  .5
 الىسصيب.

 .مكى ةاه األلسن مامة الىخ ص نم ض ع الاسالة نالىقد ا  ثني ت شرامة مةجة .6
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 :٠خ اٌجشٔبِجؤس 

 الا امة نالىويو ت اللغة اإلسثا ية نالرتمجة نت اصب احلضاةات زلليا نعادليا  -

 :سصبٌخ اٌجشٔبِج

جامعة ادلنيا،  لىـو با امج "اللغة اإلسثا ية نالرتمجة" بإعدام ك امة  -كلية االلسن ت إ اة ةسالة   -
مىويوة علويا نمرنيا نمسلحة بكا ة نسائب ادلعا ة نالىكن ل جيا ت رلاؿ اللغة اإلسثا ية نالرتمجة 

 نالثحث العلوت نتدمة اجملىوع شلا  ؤىلرا لإلبداع ناالبىكاة نادلنا سة ت س ؽ العوب.

 ٘ذاف اٌجشٔبِج أ

. زبا ج ك امة قامةة عل  سد حاجة س ؽ العوب ت رلاؿ تدة س اللغة اإلسثا ية نالرتمجة 7  -
 منرا إىل العابية نإليرا بىوكن نكقاءة.  

. إعدام تاغلني مىخ  ني ت الدةاسات ادلقاة ةنالىقابلية لىحقي  الى اصب بني ال قا ات 2 -
 نةبط م ا باجملىوع العادلت.

و قدةات الداةس نتنوية مراةاتو عن  ا   تدة ثو عل  اسىخداـ أحدث تقنيات . تعو 3  -
 نأساليب الرتمجة.

. زبا ج مرتمجني مىخ  ني ت كا ة رلاالت نأظلاط الرتمجة خلدمة ادلؤسسات العامة ناخلاصة 4 -
 بالدنلة.

ص الرتمجة من . مع  الىعانف بني جامعة ادلنيا نادلؤسسات الق مية نالعابية نالدنلية  يوا ؼل5  -
 العابية ناليرا.

 . مد جس ة الى اصب ن قب العلـ  بني ال قا ات ربقيقا دلشانع ة اعة الررراني ال قات.6  -

 . مع  الثحث نالى لي  ت علـ  اللغة اإلسثا ية نالرتمجة.7  -
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 بيانات عامة
 يأتي إنشاء هذه الدرجة في إطار التمويل من برنامج التمبس التابع لالتحاد االوروبي.

 : درجة الماجستير في المغة والثقافة اإلسبانيةمسمي الدرجة -
 MULCH: المسمي المختصر -
 مشترك: ماجستير دولي النوع -
 : اكاديميالطابع -
جامعة عني مشس )كلية األلسن، قس  : الجامعة المصرية المشاركة في التدريس في البرنامج -

جامعة ادلنيا )كلية  -جامعة حل اف )كلية االماب، قس  اللغة االسثا يةد -اللغة االسثا يةد
 نبنات،قس  اللغة جامعة االنىا )كلية اللغات نالرتمجة بنني -االلسن، قس  اللغة االسثا يةد

جامعة االسكندة ة  -سثا ية ن ماهبادألماب،قس  اللغة ااجامعة القاىاة )كلية ا -االسثا يةد
 )كلية اامابد

جامعة ب ل  يا  -جامعة سادلنكا )اسثا ياد: وروبية المشاركة بالتدريس في المشروعأل الجامعات ا -
 جامعة ك ؽلسا )الستغاؿد -)ا رالياد

جامعة القاىاة ) ى  تدة س ادل ام الىوريد ة ت جامعة القاىاة  : لمبرنامج في مصرالمقر الرئيسي  -
بينوا  ى  تسصيب الاسالة للرالب دبشاةكة مشاؼ من جامعة ادلنيا نمشاؼ مشاةؾ  نىوت 

 للصامعات ادل ا ة ادلشرتكة بادلشانعد.

 36-32معىودة )ما عامؿ ساعة  91: عدد الساعات المعتمدة في البرنامج طبقا لمنظام االوروبي -
 ساعة معىودة بالنااـ االما كت ادلىثع دب اد

 هداف البرنامجأ
 ردؼ ىذا الس امج ايل تر  ا معا ة الرالب باللغة نال قا ة اإلسثا ية نتنوية مراةاتو اللغ  ة نالثح ية : اوال

 ت رلاؿ الىخ ص  ثقا للوعا ري نادلقا يس الدنلية.
 ردؼ الس امج ايل تر  ا قدةات الىعل  الذايت نتاسيخ مثامئ الثحث العلوت نالىحليب نالنقد ال  : ثانيا

 تىيال للوىخ  ني م اكثة كب ماى  جد د نال ق ؼ علت احدث ما نصب اليو العل  ت اجملاؿ.
 ىراء من الدةاسة ت الس امجاا ادلراةات األساسية ال  سيكىسثرا الرالب بعد 

 والثقافة ؤلاصباهيةاإلاصري اإلاشترك في اللغة -اإلااجضحيرألاوروبي

 بين جامعة اإلاىيا وجامعة صاالمىكا )اصباهيا(
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 ساسيةأمهارات 
أف  سىريع الرالب ترثي  ادلعاةؼ ادلكىسثة نتىك ف لد و مراةة ت حب ادلشكوت ت ا اة  .1

 جد د أن غري معىام ماتب سياؽ عاـ )أن مىثا ن ادلعاةؼد نمىعل  دبصاؿ مةاسىو.

اف   ثال الرالب قامةا علت امماج ادلعاةؼ نم اجرة اشكالية صياغة األحكاـ ا روقا من  .2
ا ضا تشوب ت موت ح ؿ ادلسئ ليات االجىواعية ناالتوقية ادلىعلقة بىرثي  معل مات زلدنمة، 

 معا و ناحكامو.

أف  ىعاؼ الرالب علت كيقية ت صيب النىائج نادلعاؼ ناألسثاب ال  تسىند اليرا ىذه ادلعاةؼ  .3
 نالنىائج ايل مجر ة مىخ ص نغري مىخ ص بشكب بسيط نمنف غو ض.

 مهارات عامة
 امةا علت ربليب نتقيي  عولو نعوب الغري بقدةة  قد ة.أف  ك ف الرالب ق -

 مهارات خاصة
أف  ىعاؼ الرالب علت ادلقاىي  ناأل كاة ال  تى ب بىعل  نتعلي  اللغات ال ا ية، نتاصة اللغة  .1

 اإلسثا ية ت مجيع مسى  ات الىحليب.

كلغة اجنثية أف  سىريع الرالب العاض بإتقاف نبشكب مناسب معاة و ح ؿ اللغة اإلسثا ية   .2
 ثا ية ب  ةة كىابية نشقرية أن ب سائب مسعية ب ا ة أن تكن ل جية.

أف  ىوكن الرايل من اسىخداـ ن قب ادلعاةؼ الىقنية ت اجملاالت ادلرنية للغة اإلسثا ية ت   .3
 م ا.

أف  سىخدـ الرالب ادلعاةؼ ادلكىسثة ت اجملاالت اهد دة للىكن ل جيا ناالبىكاة نالىصد د ت  .4
اؿ الىعليوت ت تر  ا مروىو الىدة سية كودةس لوسثا ية كلغة ثا ية ت ادلسى  ات ادلخىلقة اجمل

 للنااـ الىعليوت دب ا.

أف  ىوكن الرالب من ربد د نحب ادل اق  اللغ  ة القائوة ت ا اة الىوقت ال قات بني العامل  .5
 العا  نالعامل النا   باالسثا ية.

ناجااء نمناقشة األعواؿ الثح يةت رلاؿ اللغة ناألمب نال قا ة   أف  ىوكن الرالب من ت وي  .6
 اإلسثا ية.
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تيسػػري اإل ػػامة مػػن مقىنياهتػػا نمػػن اخلػػدمات ادلكىثيػػة نادلعل ماتيػػة نتسػػاعد علػػ   إىلادلكىثػػة هتػػدؼ  -
 تقدـ الثحث العلو  نمع  العولية الىعليوية . 

لىحقيػػ  اذلػػدؼ السػػاب  تقىػػ  ادلكىثػػة رلو عػػة مىويػػوة مػػن م ػػامة ادلعل مػػات بكا ػػة صػػ ةىا مػػن   -
 كىب نمااجع نمنة ات نةسائب علوية ىف زب  ات األقساـ ادلخىلقة. 

، " ىف رلػاؿ اللغػة األسػثا ية DICCIONARIO BÁSICOت جػد بادلكىثػة م سػ عة"  -
سػا يات دبػا اا ملحقػني نتغرػ  رلػاؿ  إىلتثلغ أجواء ادل سػ عة عػدم  سػة عشػا جػوءا باإلضػا ة 

ػل  و من رلاالت  اعية م ب االجىواع نالسياسة ناهغاا يا نالىاة خ ناحلاكات السياسية نالىيػاةات 
 ربػػ ا  األمبيػػة ادلخىلقػػة نكػػذلك ربػػ ي ادل سػػ عة الك ػػري ىف رلػػاالت الشػػعا نادلسػػاح نالق ػػة كوػػا

 اذلامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىف اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  العد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الشخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات
 ادلخىلقة.

نؽلكن دل س عة دب ب ىذا االتسػاع أف تقػدـ العػ ف للرػوب ىف إجػااء الثحػ ث مػن تػوؿ تػ  ري ادلعل مػات 
 معص  الكلوات الشد د ال ااء .. إىلىف اجملاالت ادلخىلقة ىذا باإلضا ة 

ىف زب ػص اللغػة اإل راليػة  " PICCOLA TRECCANI LAربػ ي ادلكىثػة أ ضػا"  -
معصػػ  لغػػ ي ن تعػػد مػػن أىػػ  ادل سػػ عات الػػىت  إىلنتثلػػغ أجػػواء ادل سػػ عة أةبعػػة أجػػواء باإلضػػا ة 

 ظرات ىف رلاؿ اللغة اإل رالية . 
 نتىويو بعااقة إصداةاهتا نم داقيىرا العالية بني علواء ا راليا نأمبائرا. 

ا العا ػػ  ن ماهبػػا ال ا ػػة نعل مرػػا الػػىت زبػػدـ الثشػػا ة ن ن هنػػا نىػػت ال تعػػد  ا ػػذة للرالػػب علػػ  ا راليػػا بىاةؼلرػػ
 .الىت سحات العامل  قط بب ىت أ ضا تعد ماجعا علويا  ذات م داقية عالية

 نكذلك م س عة  -

Century Literature in  –The Oxford Companion to Twentieth 

English " " 
 ليو ة ىف القاف العشا ن  ... ااصلنتىنانؿ ادل س عة بالشاح نالىقسري  ماب اللغة 

 
 ليو ة تشوب : ااصلنت جد رلو عة أتاي من ادل س عات باللغة  -

 مكحبة الكلية
 ؤ
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- The Cambridge Encyclopedia of the English Language  

 
- The Columbia Encyclopedia 

 
- Macmillan Encyclopedia 

 
- World Book Encyclopedia 

 
- EncyclopediaWebster's International  

 
- Cambridge Encyclopedia 

  ب ػقة  ن ماهبػا ن ن هنػا ليو ػةااصلنتىنانؿ مجيع ادل س عات السابقة بالعاض نالشاح نالىقسػري اللغػة
 .عامة

 .  ىف اجملاالت ادلخىلقة الق اميس  كثري من  جد بادلكىثة عدم   -

 .  الىخ  ات ادلخىلقة ىفادلاجسىري نالدكى ةاة ةسائب  كثري من  عدمبادلكىثة   جد  -

 .  من ادلااجعأعدام غقرية  إىلىذا باإلضا ة  -

 الدنة ات األجنثية. كثري من  عدم  جد  -

 بعد سدام الاسـ  ناسىخااج الثراقة اهامعية ػل  للرالب اسىخااج براقة اسىعاةة تاةجية .  -

   -ال غل ن إعاةة ادلقىنيات الىالية تاةج ادلكىثة : -

 ادل س عات نادلعاج  نادلااجع .  .7
 الدنة ات العابية ناألجنثية .  .2

 الاسائب العلوية غري ادلنش ةة .  .3

 الكىب النامةة .  .4

 ادلخر  ات نالسم ات . .5

 الكىب ذات النسخة ال احدة .  .6

 اخلاائط ناأل الس نالكىب السن  ة نالىقاة ا ناإلح اءات نالاسـ  الثيا ية .  .7

 ةقية كاألشا ة نالشاائال العلوية . أنعية ادلعل مات غري ال   .8



 جبِؼخ ا١ٌّٕب

 و١ٍخ األٌضٓ

  2222/2223د١ًٌ اٌطبٌت                                                      

 

53 

 
ى

 

 

 :األهذاف

 سع  ادلاكو خلدمة كلية األلسن، نجامعة ادلنيا، ناجملىوع ا لت  يوا ؼلىص بىدة س نتعل  نتقيي  اللغات 
 .نالرتمجة

 :خذماخ المركز

 :دوراخ اللغح العامح والمتخصصح: أواًل 

ن قدـ منةات عامة نمىخ  ة ت   ( CEFR)األنة  ادلاجعت العاـ لىعلي  اللغات ىثع ادلاكو اإل اة 
اللغات اإلصلليو ة، نالقا سية، ناإلسثا ية، نال ينية، ناألدلا ية، ناإل رالية. ن يوا  لت بياف هبذه الدنةات 

 :من حيث ادلدة نالاسـ 
  منةة لغة مسى يA1  :76  321=  21جنيو *  76ساعة =  21جنيو للساعة )م ب: منةة 

 جنيود

  منةة لغة مسى يA2  :77 جنيو للساعة 

  منةة لغة مسى يB1 : 78  جنيو للساعة 

 منةة لغة مسى ي B2 : 79 جنيو للساعة 

 جنيو للساعة 21ة لغة مىخ  ة )م ب الرتمجة نال  تياتد : نة م 

 جنيو 7111ساعةد :  36نالدنلية م ب األ لىس نالدل  ) منةة إعدام لإلتىثاةات ا لية 

 ا أن أن و  ؽلكن تنقيذ كب ىذه  .ن إذا اقىضت الضانةةالدنةات نجر ا ل جر 

  لغري ادلنىسثني للصامعة عل  كب الدنةات21ُ ضاؼ %. 

  عوب رللس إماةة ادلاكو عل  اإلعدام دلو د من الدنةات ادلىخ  ة ت ا امثات نالرتمجة 
الىحا ا ة نالىىثعية نالق ة ة، نمنةات اإلعدام لوتىثاةات الدنلية م ب: الى  قب نالدل ، نمنةات 

لغة لقئات زلدمة م ب: منةات ت اإلةشام السياحت أن الىوا ض، ننةش عوب مىخ  ة ت 
 .ن دنات عامة منة ة ت اللغات نالرتمجة، نمنةات حسب الرلب مجة،الرت 

 ترجمح المستنذاخ والمحرراخ الرسميح: ثانيًا

  تامجة ادلاكو معىودة لدا مجيع اذليئات احلك مية ناخلاصة ت م ا ناخلاةج، نتى  من/إىل العابية
 .ناألدلا ية، ناإل راليةمن/إىل اللغات اإلصلليو ة، نالقا سية، ناإلسثا ية، نال ينية، 

 ركس اللغات والترجمةم
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  :كلوةد  251) جنير ا لل قحة 251سعا الرتمجة 

 

 اختثار تحذيذ المستىي: ثالثًا

  ،تُعقد اتىثاةات ربد د ادلسى ا ت ست لغات )اإلصلليو ة، نالقا سية، ناإلسثا ية، نال ينية
 .ناألدلا ية، ناإل راليةد، نتُعر  شرامة ت ثت ادلسى ا اللغ ي )حسب الرلبد

  :جنير ا للشرامة 75+ ا لوتىثاة جنير   75سعا االتىثاة. 

 الشرامة باللغىني: العابية ناللغة ال  ُعقد االتىثاة  يرا. 

 التذليك اللغىي: راتًعا

  نالقا سية، ناإلسثا ية، نال ينية، ناألدلا ية، اللغات اإلصلليو ةتدقي  ال ثائ  جبويع أشكاذلا ت ،
 .ناإل رالية

  ثت مقة لغة ال ثيقة بعد عوب الىعد وت اللغ  ة ادلرل بةػُلاة تقا ا  . 

  : كلوةد  251جنير ا لل قحة ) 61سعا الىدقي. 

 تامس ا: نحدة الى   ا 

 :يحالخذماخ المجتمع: سادًسا

 

 :نىادي اللغح والثمافح

 نا  ادلاكو   امي تا يرية م ب  امي اللغة اإلصلليو ة، ن امي األمب، ن امي السينوا . 

  للونىسثني هامعة ادلنيا حض ة الن امي رلا  اؽلكن. 

 سب ب الن امي  اصة لروب الكلية ليىدةب ا عل  الىدة س ت ج  من ادلىعة. 

 :معرض الكتاب

  معاض الكىاب )تاص بكىب االلغات نالرتمجة نالرتمجاتد  اصة كثرية لروب اللغات من
  ني لشااء كب ما  رور  من كىب األلسن، ناامب، نالرتبية ادلىخ  ني، ن اصة لغري ادلىخ

 .اللغات نالرتمجة نالرتمجات

 https://www.facebook.com/Alsun.LTC: ساثظ اٌّشوز ػٍٝ اٌف١ضجٛن

 ltc@mu.edu.eg: ئ١ّ٠ً اٌّشوز

 ػٍٝ ٚاتضبة( 1)ساثظ جشٚة اٌّشوز 

https://chat.whatsapp.com/C6t9nYOAMmMAc7nDq8HU57 

 ٚاتضبةػٍٝ ( 2)ساثظ جشٚة اٌّشوز 

https://chat.whatsapp.com/KFQNtlbNYIZ39od4NZKgQY 
 

https://chat.whatsapp.com/KFQNtlbNYIZ39od4NZKgQY
https://chat.whatsapp.com/KFQNtlbNYIZ39od4NZKgQY
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وجا رارللة اللغات نالرتمجة رللة علوية نةقية نإليکرتن ية زلکوة ت دة عن کلية األلسن جبامعة ادلنيا. 
ا االاأنب لذمر ا جلة األ م اف  احصلت االعل يةاا( رج تا7)األلىا2222قا اال جالت اتقييك ف 

ا.ى االارجةاايأللىاف اىذااالتقييكوااال صر ةاالذيا صارهاال جلساايأللىاللج مع ت
، نىی رللة مىخ  ة  ی  شا ادلقاالت الثح ية نادلاجعية 2113صدة العدم األنؿ من اجمللة  ی عاـ 

مب نالرتمجة نتعلي  نتعل  نتقيي  اللغات عل  أف تى ا ا  ی ىذه ادلقاالت  ی رلاالت اللغ  ات ناأل
مق مات الثحث العلوی من حيث أصالة القکا ننض ح ادلنرصية نمقة الى ثي . تقثب اجمللة الثح ث 
 ادلکى بة ب ی من اللغات ااتية: العابية، ناإلصلليو ة، نالقا سية، ناألدلا ية، ناإل رالية، ناإلسثا ية،

نال ينية. نؽلکن إصداة أعدام تاصة بلغة ناحدة من اللغات السابقة، أن أعدام تاصة دبؤسبا مىخ ص 
 ی أی من زب  ات اجمللة. تشاؼ اجمللة ب ف  ک ف زلکو ىا طلثة شلىانة من األساتذة ادل ا ني 

علوية للرتقيات ناألجا ب ذنی اخلسة الکثرية نادلکا ة العلوية ادلىويوة، نمعاور  أعضاء باللصاف ال
 باجمللس األعل  للصامعات.

قاائرا نالثاح ني ادلرىوني بالنشا  يرا بالعوب عل  تقدـ اجمللة من حيث ادلضو ف نالشكب، اجمللة نتعد 
نربد ث ىيئة ا كوني من ذني اخلسة نالكقاءة من اهامعات ادل ا ة نالعادلية، نإمةاج اجمللة ت ق اعد 

 . بيا ات عادلية قا ث ا
 دلعا ة ادلو د عن رللة اللغات نالرتمجة نمجيع ض ابط نأتوقيات النشا نااللىوامات ادلالية  اج  الدت ؿ 

  علت الانابط الىالية:

 
 4524-2335 اٌتشل١ُ اٌذٌٟٚ اٌّٛدذ ٌٍطجبػخ    

 4534-2335 اٌتشل١ُ اٌذٌٟٚ اٌّٛدذ اإلٌىتشٟٚٔ

 /https://jltmin.journals.ekb.egِٛلغ اٌّجٍخ ػٍٝ ثٕه اٌّؼشفخ 

 https://www.facebook.com/famu.journal: ساثظ اٌّجٍخ ػٍٝ اٌفضجٛن

 :Academiaساثظ اٌّجٍخ ػٍٝ 

https://minia.academia.edu/TheJournalofLanguagesandTranslation 

 :صىٛالسساثظ اٌّجٍخ ػٍٝ جٛجً 

https://scholar.google.com/citations?user=rV1PazkAAAAJ&hl=en&authuser=1 

 

  

 مجلة  اللغات والترجمة
 ؤ

https://jltmin.journals.ekb.eg/
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اللغةا)لثالثابرامجااالبرامج ااالألت   األلىا2222م رساف احصلتامليةاايلسناج معةاال ني ا

وقااتكاتكر كامناالهيئةاالقوميةالض  ناجو ةاالتعليكاواالألت   ،اا(اإلنجليز ةاوايل  نيةاواإلسب نية
ب لتقىاجو ةاالتعليكاالذيانظ تواالهيئةاتحتاالبرامج ااالكليةاوتسلي ه ا رعاوشه  ةااالألت   

االتعلك"، اوإ ارة اإصالح اإلى االطر ق اوالرق نة: االجو ة ا"ض  ن ااألنوان اا25بت ر خ ا2222م  و
 .منارؤس ءاالج مع ت،اومب رارج لاالتعليكاب صرلفيفابحضوراأل يااالكليةاوا

 تعريف بالمشروع
إؽلا ا من الكلية ب علية عوليات  .77/5/2116بىاة خ  ة ضواف اه مة ناالعىوام بالكليةنحد إ شاءا 

ضواف اه مة نالىحسني ادلسىوا نسعيا للح  ؿ عل  االعىوام من اذليئة الق مية لضواف اه مة 
 .ناالعىوام

 وحدة ضمان الجودة:رؤية 
نال ص ؿ جبويع أقساـ الكلية العلوية ناإلماة ة إىل ماحلة االعىوام  الىويو ت رلاؿ اه مة الشاملة ربقي 

 .كامؽل  نادلؤسست نا ا اة عليو دبا  ى ا   مع ة  ة اهامعة نماكو ضواف اه مة هبااأل
 رسالة وحدة ضمان الجودة:
اه مة نتقيي  األماء ت كا ة عناصا ادلنا مة الىعليوية ناأل شرة الثح ية تسع  ال حدة إىل  شا ثقا ة 

ناخلدمية ال  تقدمرا الكلية ت ض ء معا ري اذليئة الق مية لضواف اه مة ناالعىوام نتث ى عولية الىحسني 
نكسب ثقة  ادلؤسست ناألكامؽلت لوةتقاء دبسى ا الكقاءة نالقدةة الىنا سية خلاغليرا ادلسىوا لألماء

 .نةضا ادلسىقيد ن، هبدؼ ربقي  اه مة الشاملة نال ص ؿ لوعىوام
 وحدة ضمان الجودة:أهداف 

هتدؼ ال حدة إىل تق مي األماء األكامؽلت ناإلماةي نتر  اه من توؿ قياس مؤشاات األمء دلدتوت 
 .... اخلد نتشوب:. -اخلاغل ف  -الروب -العامل ف -نسلاجات العولية الىعليوية )ىيئة الىدة س

 . شا ثقا ة اه مة بني أعضاء ىيئة الىدة س نالروب نالعاملني بالكلية نجرات العوب .7

 .ربد د الا  ة نالاسالة ناألىداؼ اإلسرتاتيصية للكلية .2

 .تقيي  االحىياجات لأل شرة ادلخىلقة بالكلية .3

 .إ شاء قاعدة بيا ات مىكاملة للكلية .4

الجودة  ضمانوحدة 

 والاعحماد
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 د.الىدة س كودةبني ت رلاؿ إماةة اه مة )بناء القدةة ادلؤسسيةتدة ب ك امة من أعضاء ىيئة  .5

مىابعة عوليات ت صي  ادلقاةات نالسامج الدةاسية نربد د ج ا ب الق ة نالضع   يرا نتقدمي  .6
 .ادلقرتحات نال سائب ادلناسثة للىغلب عليرا

 نضع  ااـ للىق مي ت وي  نإعدام ظلاذج االسىواةات أن األمنات الونمة للىق مي دبا  ساعد ت .7
 .نادلىابعة بالكلية

 ىال قن ات ات اؿ مع ادلؤسسات ادلرىوة بى كيد اه مة ت الىعلي  اهامعت لىثامؿ اخلسات  .8
 .نتعاي  القائدة

 .مىابعة مشانعات الىر  ا بالكلية .9

 .تشصيع مثدأ ادلشاةكة اجملىوعية من أجب الىحسني ادلسىوا نمع   ىائج اه مة .71

حسني ادلسىوا لضواف قدةة تاغلت الكلية عل  تلثية مىرلثات س ؽ مع  عوليات الى .77
 .العوب نالىوىع دبيوة تنا سية عالية

 .إعدام الىقا ا السن ي نالدةاسة الذاتية للكلية  .72

 هويع باامج ن أقساـ الكلية  احل  ؿ عل  االعىوام  .73
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 رؤية وحدة ثكىولوجيا اإلاعلومات 
ميكنة العوليات نالنواذج اإلماة ة عل  مسى ا ادلؤسسة الىعليوية دبا  ع م بالقائدة عل  كا ة ادلسى  ات 
ناألصعدة باجملاالت الىعليوية نالثح ية ناجملىوعية كوا تدع  القدةة ادلؤسسية نعوليات ازباذ القااة الشتء 

 .االسىخداـ القعلت ناألم ب لىكن ل جيا ن ا  ادلعل مات إىل الذي بدنةه  ؤمي ت ا  لة
 رصالة وحدة ثكىولوجيا اإلاعلومات 

تىو ب ةسالة ال حدة ت ت  ري احلل ؿ الىقنية القنية ادلىكاملة اامنة عل  مسى ا األ اام ادلسىخدمني 
لوةتقاء دبسى ا األماء بالكلية نكذا ناألجروة لدع  كا ة العوليات اإلماة ة نالىعليوية نالثح ية ناجملىوعية 

  .الىعا   بالكلية ماتليا نتاةجيا مع م اكثة الىر ةات الىكن ل جية عل  ىذه ادلسى  ات
 أهداف الوحدة

 ىداؼ الىالية:تعوب ال حدة عل  ربقي  األ
 الىعليوية نالثح ية ناجملىوعية ناإلماة ة ت الكلية شرةاا ت ظي  تكن ل جيا ادلعل مات لدع   .7
تر  ا اإلجااءات الىعليوية نالثح ية ناجملىوعية ناإلماة ة ضل  تقدمي تدمات إلكرتن ية مىويوة  .2

 اجملىوع اخلاةجت أ ضا. إىلألعضاء ىيئة الىدة س نالعاملني نالرالب بالكلية باإلضا ة 

 .شرة ادلخىلقة للكليةاا ة نالدةاسات القنية  يوا  ىعل  بتقدمي االسىشاةات ناحلل ؿ اإللكرتن ي .3

 ت ثي  أ شرة نسياسات نقااةات الكلية ب قة مسىواة نب سائب مىن عة. .4

 ميكنة األعواؿ اإلماة ة بالكلية لىيسري حقظ ناسىدعاء نتدانؿ ال ثائ  إلكرتن يا. .5

 القااةات بالكلية.ت  ري ادلعل مات نالثيا ات اإلماة ة الونمة لدع  ازباذ  .6

 نضع نتنقيذ ض ابط نسياسات تاصة باسىخداـ تكن ل جيا ادلعل مات بالكلية. .7

 شا اسىخداـ النا  اإللكرتن ية نشثكات الى اصب لىر  ا السامج الىعليوية نإ ىاج ادلقاةات  .8
 اإللكرتن ية نذلك بالىعانف مع ادلااكو ادلىخ  ة.

 مهام الوحدة

 ميام وحدة تكنولوجيا المعمومات:تعد الميام التالية من 
 اإلماةة نالىحد ث ادلسىوا للو قع االلكرتن  الامست للكلية. .7

 وحدة ثكىولوجيا

  اإلاعلومات
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شرة ادلخىلقة بالكلية، ناإلشااؼ عل  اا اإلشااؼ نادلىابعة لعوليات بارلة ق اعد الثيا ات لدع   .2
 ربد ث بيا اهتا.

، س اء  يوا  MISإلماة ة مىابعة نربد ث األةشي  االلكرتن  عن  ا   تقعيب مشانع النا  ا .3
 )بكال ة  س نمةاسات علياد، أن اإلماة ني، أن أعضاء ىيئة الىدة س نمعان ير .  ىعل  بالرالب

 ىاج العلوت ا دث منة ا.اا الىعانف مع األقساـ العلوية لدع  نربد ث ادلكىثة االلكرتن ية ب .4

 عقد الندنات ننةش العوب الدنة ة  يوا ؼلىص بعوب ال حدة. .5

 اإلشااؼ عل  كا ة ت صيوت الشثكة نعوليات ال يا ة الدنة ة نالق ة ة.  .6
 ادلىخ  ة. اإلشااؼ عل  تنقيذ نتقعيب ادلقاةات االلكرتن ية بالكلية نذلك بالىعانف مع ادلااكو .7

 ربد د ادل اصقات نالشانط القنية ادلرل ب ت ا اىا ت أ اوة ادلعل مات ناألجروة ت الكلية. .8

  ري الىكن ل جيا احلد  ة دبا  سر  ت ة ع كقاءة نج مة اصلان األعواؿ ت الكلية.ادلساعلة ت ت   .9

ت  ري اخلدمات اإللكرتن ية للرالب نالعاملني بالكلية من توؿ م قع الكلية نالث ابة االلكرتن ية  .71
 رت ت.اا عل  

ية مع جرات أتاا مىابعة مجيع ادلشاة ع ادلىعلقة بىكن ل جيػا ادلعل مػات من توؿ تعاقػد الكل- .77
 لىنقيذىا.

اإلشااؼ عل  أجروة نمعدات النا  اإللكرتن ية من حيث تاكيثرا نهتيئىرا ناسىقثاؿ بوغات  .72
 األعراؿ.

تاشيال باامج الىدة ب ادلناسثة ت ترثيقات احلاس ب دلنس   ال حدة نعقد الدنةات الىدة ثية  .73
ء اذليئىني األكامؽلية ناإلماة ة بالىنسي  احلاس ب نأ اوة اهامعة االلكرتن ية ألعضا عل  ترثيقات

 ناذليئات ادلناسثة. مع ادلااكو نالشاكات

 زبريط ال يا ة الدنة ة لألجروة نالسامج نمىابعة تنقيذىا نت  ري الدع  القع لنا  الىشغيب. .74
 ادلعل مات نالثيا ات نت  ري باامج احلوا ة. نسومةضواف أمن  -75

 مشروع اإلاكحبة الرقمية
 ق اعد الثيا ات -أ

اسىوـ ق اعد الثيا ات نالى كد من أهنا تعوب بالكلية ن   االيات ناإلجااءات ال  س ؼ  -7
 ادلكىثة الاقوية باهامعة  ى  إةساذلا من مد ا نحدة

من الشثكة بالكلية أن اهامعة نالى كد من أف مجيع ق اعد الثيا ات  IP Rangeاسىوـ  -2
 مد ا نحدة ادلكىثة الاقوية باهامعة. إىلنإةساؿ أي مشكلة تراأ  تعوب من ماتب اهامعة عليو
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 EUL يوا ؼلص الث ابة االلكرتن ية اخلاصة بق اعد الثيا ات العادلية:) -3

(www.eul.edu.eg . 

عضاء ىيئة الىدة س نمعان ير  الذ ن ذل  حسابات عل  ادلكىثة الاقوية اسىخااج قائوة ب  -
 إىلد ، نذبدة اإلشاةة ىنا EUL ADMINوب احلسابات باهامعة)ع عن  ا   مسئ ؿ

 ادلكىثة الاقوية باهامعة نليس أي نحدة أتاا. أف ىذا ادلسئ ؿ  نثغت أف  ىثع نحدة

 ة من إماةة شئ ف أعضاء ىيئة الىدة س.احل  ؿ عل  بيا ات أعضاء ىيئة تدة س الكلي -

 EULادلضاىاة بني القائوىني ادلسىخاجة من مسئ ؿ عوب احلسابات باهامعة ) -

ADMINأعضاء  إىلإماةة شئ ف أعضاء ىيئة تدة س بالكلية نالى صب  د نادلسىخاجة من
  مبء هبا، نالذ ن ليس ذل  حسابات  ى ىيئة الىدة س الذ ن ذل  حسابات نالى كيد علير 

مع  EUL ADMIN الاقوية عل  الاابط الىايل اسىواةة اإلمتاؿ اخلاصة بادلكىثة
احلسابات عوب نمىابعة 

(http://dlib.eul.edu.eg:8595/registration.aspx د 

باهامعة نبعد عوب حسابات ذل   اسب قائوة باحلسابات، نبعد ذلك  ى  ت ن ع احلسابات 
 ر .الىدة س نمعان ي عل  أعضاء ىيئة

 EULC يوا ؼلص الث ابة االلكرتن ية اخلاصة خبدمات نمشانعات نحدة ادلكىثة الاقوية  -4

(www.eulc.edu.eg:د 

 ى   EULCاسىخااج قائوة ب عضاء ىيئة الىدة س نمعان ير  الذ ن ذل  حسابات عل  -5 
 بالكلية. اسىخااجرا من مسئ لني ادلكىثة

مكىثة الكلية نادلسىخاجة من إماةة شئ ف  ادلضاىاة بني القائوىني ادلسىخاجة من -
أعضاء ىيئة الىدة س الذ ن ذل  حسابات نالى كيد  إىلنالى صب  أعضاء ىيئة تدة س بالكلية

عوب احلسابات مع مكىثة الكلية باهامعة  علير  هبا، نالذ ن ليس ذل  حسابات  ى  مىابعة
احلسابات عل  أعضاء    ت ن عنبعد عوب حسابات ذل   اسب قائوة باحلسابات، نبعد ذلك  ى

 ىيئة الىدة س نمعان ير .
ح ا برلثات ادلسىقيد ن من أعضاء ىيئة الىدة س نالثاح ني بق اعد الثيا ات ادلرل بة  -5

 الكلية بعد ذبويعرا. عل  أف تك ف معىودة من

عد ق ا إىلتقدمي الدع  القع نال يا ة أيل جران ال  سىريع ادلسىقيد ال ص ؿ من تولو  -6
 الثيا ات ماتب الكلية.
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ت  ري نسائب االت اؿ الدائوة حىت  ىوكن ادلسىقيد من االت اؿ لرلب الدع  القع ت أي  -7
 نقت.

تقعيب تدمات ت صيب ال ثائ  بالكلية حبيث  ى  إةساؿ  لثات احل  ؿ عل  ال ثائ  غري  -8
لكرتن  لل حدة لىحد د تكلقة ب حدة ادلكىثة الائيسية عل  الس د اال ادلىاحة بادلكىثة الاقوية

 احل  ؿ عليرا من ماتب أن تاةج م ا. احل  ؿ عل  ىذه ال ثائ  نربد د مدا إمكا ية
 الفىية والخبرات باإلاشروع البشرية الكوادر

                 مر ة م اقع بالث ابة االلكرتن ية     مانة ةجب  و 
 نباامجمسئ ؿ  ا          مرع     ىوؿ مرع ةباب 
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 جعريف الوحدة

ىت نحدة هتى  بإصوح الىعلي  من توؿ ن  2178ا إ شاء نحدة القياس نالىق مي بكلية األلسن ت 
الىر  ا ادلسىوا لنا  الىق مي ناالمىحا ات باسىخداـ  ربسني مدتوتو نذب  د سلاجاتو نتسعت إيل

للوقاةات نالسامج الدةاسية ت إ اة من العدؿ  الىعلي  ادلسىرد ة أساليب حد  ة تىضون قياس سلاجات
 .   نالدقة نادل ض عية نالشقا ية

 :رؤية الوحدة

 دبسى ي اخلا ج لىحقي  الىويو زلليا   االةتقاءتسع  نحده القياس نالىق مي بكلية األلسن جامعة ادلنيا إيل 

 .الىعلي  ادلسىرد ة للسامج الىعليوية بالكلية القياس ن الىق مي لن اتج تر  ا سثبنمنليا  من توؿ 
 :رصالة الوحدة

ادلخاجات  نتق مي الىكن ل جيةت ظي  اإلمكا ات تىو ب ةسالة نحده القياس نالىق مي بكلية األلسن جامعة ادلنيا ت 

نالىق مي لىحقي  ادلخاجات  تك ي  اهر م لىر  ا عولية القياسالىعليوية للسامج نادلقاةات الدةاسية نذلك من توؿ 
الىعليوية ادلسىرد ة للسامج األكامؽلية لضواف قدةة اخلا ج عل  ادلنا سة ناكىساب ثقة ادلسىقيد ن ت 

 .س ؽ العوب
 :أهداف الوحدة

 .ترثي  االمىحا ات اإللكرتن ية نربليب  ىائج االتىثاةاتد 7
 .ا دمة دلقاةات السامج بالكليةقعيب بن ؾ األسئلة ت ض ء األىداؼ ن ادلعا ري د ت2
 .تعو و الثنية الىحىية اإللكرتن ية الونمة لعوب ال حدة د3
 .تشخيص نعوج مشكوت نق  ة العولية الىعليوية د4
 .تعو و ثقا ة الىر  ا ادلسىوا لنا  القياس نالىق ميد 5
 .تقعيب ادلي اؽ األتوقت لنا  تق مي الروب بالكليةد6

 أوشطة الوحدة 

بقاعة الشاشة الذكية  2178\4\3عقد نةشة "االتىثاةات اإللكرتن ية"   ـ  ال وثاء ادل ا    د7
 دبع الكلية.

 وحدة القياش والحقويم
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اجااء اسىثا ات ةضا الروب  عن عولية الىق مي ناسىثا ات مدا االلىواـ دب اصقات ال ةقة  د2
 االمىحا ية بنرا ة كب   ب مةاست ن شا  ىائج ىذه االسىثا ات.

 الروب.   قدمرا ال  نالىالوات الشكانا عن الدنة ة الىقاة ا إصداة د3

اإلعوف عن الدنةات ال   ناورا  ماكو القياس نالىق مي باهامعة تاصة ما  ىعل  باالتىثاةات  د4
 اإللكرتن ية نالى حيال األيل نإ شاء بن ؾ األسئلة. 

  شا ض ابط العولية االمىحا ية للروب. د5

 ق مي باهامعة.  شا اعدام رللة ماكو القياس نالى  د6

 جشكيل وحدة القياش والحقويم 
 :اإلدارة مجلس رئيس

 محمد وجدى الشريعي روةم/ أ.م
 :اإلدارة مجلس رئيس نائب

 أ.ـ.م/الميس زلود اهات
 :والتقويم القياس وحدة مدير

 األدلا يةبقس  اللغة  مدةس - نليد أمحد عثد السىاة زلودم/ 
 :والتقويم القياس وحدة مدير نائب

 مدةس بقس  اللغة اإلصلليو ة. –ةمي عثد السوـ   / م
 أمين الىحذج: 

 مدةس مساعد بقس  اللغة اإلسثا ية.زلود أمحد عثد اهلل  \ـ.ـ
 

 :بالكلية العلمية األقسام عن وممثلون والتقويم القياس لوحدة التنفيذي الفريق
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 المنسك المسم َ

 ِذّذ١ٌٚذ أدّذ ػجذ اٌضتبس  \د اٌٍغخ األٌّب١ٔخ  1

 سشب ػّبد اٌذ٠ٓ \َ.َ

 محمد جمال    \د اٌٍغخ اإلٔج١ٍز٠خ  2
 شش٠ٓ دضٓ  \َ.

 هبه محمد ابراهيم \د اٌٍغخ اإلصجب١ٔخ  3
 ِذّذ أدّذ ػجذ هللا  \َ.َ

 ِٕبي ِّذٚح ٠ٛصف   \د اٌٍغخ اٌفشٔض١خ 4

 دبِذ ِذّٛد  \َ

 أدّذحسناء محمود  \د اٌٍغخ اإل٠طب١ٌخ 5

 أدّذ ِذّذ اٌمشٟٔ \َ

 دا١ٌب طٕطبٚٞ \د اٌٍغخ اٌص١ٕ١خ  6
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 2178د لعاـ 7نا تعيني مد ا ذلا بقااة رللس الكلية ةق  ) 2178أ شئت ال حدة ىف ماةس 
 الرصالة: 

نأعضاء ىيئة  تع  ال حدة بنشا ثقا ة إماةة األنمات بني أ اام ادلؤسسة من الروب ناهران اإلماةا
الىدة س نالىعامب مع األنمة عند الضانةة نالى كيد عل  ال ثات اال قعاىل إلمةاة األنمة عل  أكوب نجده 

 نتوىف األضااة ناخلسائا نربد د منة كب  ام ىف  ا   ال حدة ناالضروع بادلسؤلية كب ىف م قع. 
هنة الى عيةد نتىك ف كب هنة من  –ة هنة اإلسعا ات األنلي –ا تشكيب ثوث هاف )هنة اإلتوء 

 ةئيس نأمني نأعضاء.
شاةكت ال حدة ىف عدة  عاليات ن دنات ت عية أل اام ادلؤسسة نكذلك قامت ال حدة بإعدام مر  ة 

 ت عية للىعامب مع بعض  األنمات.
  كوا ا ربد ث اذليكب الىنايو  2121ا اعىوام ربد ث ترة إتوء ىف رللس الكلية شرا إبا ب 

 ناللصاف ادلك  ة لل حدة.
 مدير الوحدة:

 القا سيةبقس  اللغة  مدةس - م/ تالد عثد الوه زلود
 

 
 

  

 وحدة ألازمات والكوارث 
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 .7997عني مشس منذ إ شائرا ت عاـ تىثع الكلية الئحة كلية األلسن جامعة 
  -أحكام الئحة الكمية: 

 ى  ت ن ع الروب اهدم عل  أقساـ الكلية العلوية ادلخىلقة  ثقا لاغثاهت  نكػذلك  ثقػا  جملوػ ع  .1
مةجػػػات اللغػػػات األجنثيػػػة األنىل نال ا يػػػة ناللغػػػة العابيػػػة  إىلالػػػدةجات بال ا   ػػػة العامػػػة باإلضػػػا ة 

 نى  ما  رل  علية اجملو ع االعىثاةي . 
القاقػة األعلػ  الػىت تليرػا إذا صلػال ىف مجيػع ادلقػاةات أن  ىلإ ى   قب الرالب مػن القاقػة ادلقيػد هبػا  .2

ةسػػػب  يوػػػا ال  و ػػػد عػػػن مقػػػاة ن مػػػن القاقػػػة ادلقيػػػد هبػػػا أن  ػػػاؽ سػػػابقة نت ىػػػذه احلالػػػة  ػػػؤمي 
الرالػػب االمىحػػػاف  يوػػا ةسػػػب  يػػو ت األسػػػث ع ال الػػث مػػػن الق ػػب ال ػػػا  نذلػػك بالنسػػػثة دلػػػ ام 

ما القاقػة الاابعػة  ىػؤمي امىحاهنػا ت منة  ػ  وس مػن كػب الق ب األنؿ نال ا  هويع  اؽ النقب أ
 عاـ. 

 أما الرالب الااسب ت أك ا من مقاة ن  يعيد السنة الدةاسية مةاسة نامىحا ا  يوا ةسب  يو .  .3

علػػ  الرالػػب ضػػانةة مىابعػػة الػػدةنس نقاعػػات الثحػػث نالىوا نػػات دبػػا ال  قػػب عػػن  سػػثة حضػػ ة  .4
ب  سثة احلض ة  إذا قلت عػن ادلعػدؿ ادلرلػ ب ػلػـا مػن % ن نذة الرالب عن غيابو نربس75

 مت ؿ االمىحاف ن عىس ةاسثا إذا مل  ىقدـ بعذة  قثلو رللس الكلية ت ال قت ا دم. 

علػػ  الرالػػب الػػذي  رػػاأ لػػو مػػا ؽلنعػػو مػػن أماء االمىحػػاف الىقػػدـ قثػػب أن أثنػػاء االمىحػػاف بعػػذةه  .5
 اـ أن اللصنة الرثية بكلية الرب . ن ك ف العذة معىودا من الق مسي ف الريب الع

  عىػػػػػػػػػػػػػػس الرالػػػػػػػػػػػػػػب ادلىغيػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػن االمىحػػػػػػػػػػػػػػاف بغػػػػػػػػػػػػػػري عػػػػػػػػػػػػػػذة مقثػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ةاسػػػػػػػػػػػػػػثا  بىقػػػػػػػػػػػػػػد ا  .6
 " ضعي  جدا " .

ربىسب مةجات تقػد ا النصػاح لكػب مقػاة نت الىقػد ا العػاـ دباحلػة الليسػا س ب حػد الىقػد اات  .7
 ااتية: 

  ( د   ك ا من رلو ع الدةجات . 91شلىان % 

  ( د من رلو ع الدةجات .91أقب من )  إىل% د   ك ا 81جيد جدا % 

 الئحة الكلية والالئحة الحأديبية للطالب
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  ( د من رلو ع الدةجات .81أقب من )  إىل% د   ك ا 65جيد % 

  ( د من رلو ع الدةجات .65أقب من )  إىل% د   ك ا 51مقث ؿ % 

ؽلػػنال الرالػػب ماتثػػة الشػػاؼ ت حالػػة ح ػػ لو علػػ  تقػػد ا شلىػػان أن جيػػد جػػدا  ىف اجملوػػ ع بشػػاط  .8
أال  قب تقػد اه العػاـ ت أا  اقػة مػن  ػاؽ الدةاسػة عػن جيػد جػدا  نعلػ  أال  كػ ف ةاسػثا ت أا 

 امىحاف تقدـ لو توؿ سن ات الدةاسة بالكلية . 
ػلسػػب الىقػػد ا العػػاـ للدةجػػة العلويػػة للرالػػب دباحلػػة الليسػػا س علػػ  أسػػاس اجملوػػ ع الرتاكوػػت  .9

 دل ام الدةاسة هبذه ادلاحلة . 

 
 
 
 

 (:123مادة )
ى

الروب ادلقيدنف نادلنىسػث ف نادلػاتص ذلػ  ت م ػة امىحػاف مػن اخلػاةج تاضػع ف للناػاـ الىػ م يب ادلثػني  يوػا 
 بعد :  

 

 (:124مادة )
ى

  عىػػػػػػػػػػػػس سلالقػػػػػػػػػػػػة ت م ثيػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػب إتػػػػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػػػػالق ا ني ناللػػػػػػػػػػػػ ائال نالىقاليػػػػػػػػػػػػد اهامعيػػػػػػػػػػػػة نعلػػػػػػػػػػػػ  
 األتص :  

 األعواؿ ادلخلة بنااـ الكلية أن ادلنشآت اهامعية .  .1

تعريػػب الدةاسػػة أن الىحػػا ض عليػػو أن االمىنػػاع ادلػػدبا عػػن حضػػ ة الػػدةنس نا اضػػاات ناألعوػػاؿ  .2
 اهامعية األتاا . 

 كب  عب  ىناىف مع الشاؼ نالكاامة أن ؼلب حبسن السري نالسل ؾ ماتب اهامعة أن تاةجرا .  .3

 مىحاف أن اذلدنء الوـن لو نكب غش ت االمىحاف أن الشانع  يو . كب إتوؿ بنااـ اال .4

 كب إتوؼ للونشآت ناألجروة أن ادل ام نالكىب اهامعية أن تثد دىا .  .5

كػػػب تناػػػي  للصوعيػػػات ماتػػػب اهامعػػػة أن االشػػػرتاؾ  يرػػػا بػػػدنف تػػػاتيص سػػػاب  مػػػن السػػػلرات  .6
 اهامعية ادلخى ة . 

 الحأديبية للطالبالالئحة 
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ب  ة ص ةة بالكلية أن مجع ت قيعػات بػدنف تػاتيص سػاب   ت ن ع النشاات أن إصداة جاائد حائط .7
 من اهرات اهامعية ادلخى ة . 

 االعى اـ ماتب ادلثا  اهامعية أن االشرتاؾ ت مااىاات سلالقة للنااـ العاـ أن ااماب.  .8

 (:126مادة )
ى

 العقوبات التأديبية هي : 
 الىنثيو شقاىة أن كىابة .  .1

 ذاة . اا  .2

 احلاماف من بعض اخلدمات الروبية .  .3

 احلاماف من حض ة مةنس أحد ادلقاةات دلدة ال تىصانن شراا  .  .4

 الق ب من الكلية دلدة ال تىصانن شراا .  .5

 احلاماف من االمىحاف ىف مقاة أن أك ا .  .6

 نق  قيد الرالب لدةجة ادلاجسىري أن الدكى ةاه دلدة ال تىصانن شرا ن أن دلدة   ب مةاست .  .7

 إلغاء امىحاف الرالب ىف مقاة أن أك ا .  .8

 الق ب من الكلية دلدة ال تىصانن   و مةاسيا.  .9

 احلاماف من االمىحاف ت   ب مةاست ناحد أن أك ا .  .12

 حاماف الرالب من القيد للواجسىري أن الدكى ةاه دلدة   ب مةاست أن أك ا .  .11

 الق ب من الكلية دلدة ال تو د عن   ب مةاست .  .12

اهامعػات األتػاا ن رتتػب عليػة عػدـ  إىلالنرائت من اهامعة ن ثلغ قااة الق ػب الق ب  .13
 االمىحاف ىف جامعات مجر ة ة م ا العابية .  إىلصوحية الرالب للقيد أن الىقدـ 

 نىل األما .  إىلنغل ن األما بإعوف القااة ال امة بالعق بة الى م ثية ماتب الكلية نغلب إبوغ القااة 
ااةات ال ػػامةة بالعق بػػات الى م ثيػػة عػػدا الىنثيػػو الشػػق ي ت ملػػ  الرالػػب نجمللػػس اهامعػػة أف نربقػػظ القػػ

  عيد الناا ىف القااة ال امة بالق ب النرائت بعد مض  ثوث سن ات عل  األقب من تاة خ ال دنة . 
 

 (:127مادة ) 
ى

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي : 
نذل  ت قيػع العق بػات األةبػع األنىل ادلثينػة ىف ادلػامة السػابقة شلػا  قػع  المساعدوناألساتذة واألساتذة  .1

  شرة اهامعية ادلخىلقة .اا من الروب أثناء الدةنس نا اضاات ن 
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نلػػو حػػ  ت قيػػع العق بػػات ال وػػا  األنىل ادلثينػػة ت ادلػػامة السػػابقة نت حالػػة حػػدنث  عميععد الكميععة .2
اضراابات أن إتوؿ بالنااـ  ىسثب عنو أن ؼلش  منو عدـ ا ىااـ الدةاسة أن االمىحػاف  كػ ف 
لعويػػد الكليػػة ت قيػػع مجيػػع العق بػػات مث العػػاض علػػ  رللػػس الى م ػػب إذا كا ػػت العق بػػة بالق ػػب 

هامعة نعلػ  ةئػيس اهامعػة بالنسػثة لغػري ذلػك مػن العق بػات نذلػك للناػا ت ت  يػد النرائت من ا
 العق بة أن إلغائرا أن تعد لرا . 

نلو ت قيع مجيػع العق بػات ادلثينػة ىف ادلػامة السػابقة عػدا العق بػة األتػرية نذلػك بعػد  الجامعةرئيس  .3
لى م ػب مػػن متػػ ؿ اهامعػػة حػػىت رللػػس ا إىلأتػذ ةأا عويػػد الكليػػة. نلػػو أف ؽلنػع الرالػػب ا ػػاؿ 

 اليـ  ا دم  اكوىو . 

  نلو ت قيع مجيع العق بات . مجمس التأديب .4
 

 (:128مادة )
 ال ت قػػػػػػػػػػػػػػػع عق بػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػن العق بػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػ اةمة ىف الثنػػػػػػػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػػػػػػػامس نمػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػػن  
د إال بعػػد الىحقيػػ  مػػع الرالػػب كليػػة نمسػػاع أق الػػو  يوػػا  سػػب إليػػو  ػػإذا مل ػلضػػا ت ادل عػػد  726ادلػػامة ) 

 ا دم للىحقي  سقط حقو ت مساع أق الو ن ى ىل الىحقي  من  نىدبو عويد الكلية . 
 .   نال غل ن لعض  ىيئة الىدة س ادلنىدب للىحقي  مع الرالب أف  ك ف عض ا  ت رللس الى م ب

 (:19مادة )
 القػػػػػػػػػػػػااةات الػػػػػػػػػػػػىت ت ػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػن اذليئػػػػػػػػػػػػات ادلخى ػػػػػػػػػػػػة بى قيػػػػػػػػػػػػع العق بػػػػػػػػػػػػات الى م ثيػػػػػػػػػػػػة ن قػػػػػػػػػػػػا  
 د تك ف هنائية .  727للوامة ) 

نمػػع ذلػػك ذبػػ ن ادلعاةضػػة ىف القػػااة ال ػػامة غيابيػػا مػػن رللػػس الى م ػػب نذلػػك ت تػػوؿ أسػػث ع مػػن تػػاة خ 
 الرالب أن نىل أماه .  إىلإعو و 

شػػخص الرالػػب أن نىل أمػػاه نزبلػػ  الرالػػب  إىلة ا إذا كػػاف  لػػب احلضػػ ة قػػد أعلػػن ن عىػػس القػػااة حضػػ  
 عن احلض ة بعذة مقث ؿ . 

ةئػػيس اهامعػػة تػػوؿ  سػػة عشػػا   مػػا  إىلنغلػػ ن للرالػػب الػػىال  مػػن قػػااة رللػػس الى م ػػب برلػػب  قدمػػو 
 من تاة خ إبوغو بالقااة . 

 رللس اهامعة للناا  يرا. ن عاض ةئيس اهامعة ما  قدـ إليو من تالوات عل  
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 تشكيل مجمس تأديب الطالب لمرحمة الميسانس: 
ى
ى

 

 ةئيسا   عويد الكلية 
 عض ا   نكيب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروب 

 عض ا   أقدـ أساتذة الكلية 
 تشكيل مجمس التأديب األعمى : 

 

 ةئيسا    ائب ةئيس اهامعة ادلخىص 
 عض ا   عويد كلية احلق ؽ أن أحد أساتذهتا 

 عض ا   أسىاذ من الكلية 

ى
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ى
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
ى

ى()الفرقةىاألولىى
ى

ىالفصلىالدراديىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

 ممتدة -- -- -- -- 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نثر وقصة
  2 تحريري 1 42 4 العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي

 1 122 2 قضايا مجتمعية
+تحريري
 2 عممي

مقرر الكتروني 
 ذاتي التعمم

      32 المجموع
ى

 
 

 
 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

 ممتدة 2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 مقال
  2 تحريري 1 42 4 دراما

  2 تحريري 1 42 4 شعر ونقد
  2 تحريري 1 42 4 ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

 كمية األلسن
 جميزيةاآلنقسم المغة 

 الرحيم بسم اهلل الرمحن 
 

 جليزيةآلاهثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى
ى

ى)ىالفرقةىالثانوةى(ى
ى

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 دراما
  2 تحريري 1 42 4 شعر ونقد

  2 تحريري 1 42 4 ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 
 

ى
ىالفصلىالدرادىىالثاني

ى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 22 4 مقال

  2 تحريري 1 42 4 قصة ونثر
  2 تحريري 1 42 2 تاريخ أدب وحضارة

  2 تحريري 1 42 4 العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 ومطالعات(لغة عربية )مقال ومراجع 
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      28 المجموع
 

 

 

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  جميزيةاآلنقسم المغة 

 

 جليزية آلاهثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى
ى.

ى()الفرقةىالثالثةى
ى

ىاألولىالفصلىالدرادى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 قصة ونثر
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ أدب وحضارة

  2 تحريري 1 42 4 العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 عربية )قواعد أدب نصوص(لغة 

 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية
      28 المجموع

ى
 
 

 

ى
ىالفصلىالدرادىىالثاني

ى
ى

 

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 مقال
  2 تحريري 1 42 4 دراما

  2 تحريري 1 42 4 شعر ونقد
  2 تحريري 1 42 4 ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

 كمية األلسن
 جميزيةاآلنقسم المغة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 جليزية آلاهثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى(رابعةالفرقةىال)ى

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 دراما

  2 تحريري 1 42 4 شعر ونقد
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ أدب وحضارة
  2 تحريري 1 42 4 ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة -- -- -- -- 2 قاعة بحث
      32 المجموع

ى

ى
ىالثانىالفصلىالدرادىى
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 22 4 قصة ونثر

  2 تحريري 1 42 4 مقال
  2 تحريري 1 42 2 العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      28 المجموع

 

  

 كمية األلسن
 جميزيةاآلنقسم المغة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 جليزية آلاهثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى

ى()الفرقةىاألولى
ى

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

 ممتدة -- -- -- -- 6 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات
  2 تحريري 1 62 6 نصوص عامة

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي

 1 122 2 قضايا مجتمعية
تحريري+
 2 عممي

مقرر 
الكتروني 
 ذاتي التعمم

      32 المجموع

ى
ى

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مقالمطالعات و 

  2 تحريري 1 62 6 نصوص )نثر وقصة قصيرة(
  2 تحريري 1 22 2 ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 22 2 العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ألاإلااهية 
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ى
ى(ثانوة

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى(انوة)الفرقةىالث
ى
ى
ى
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 لغويةدراسات 
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نصوص )نثر وقصة قصيرة(
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ األدب والحضارة إلىمدخل 

  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 نصوص(لغة عربية )قواعد أدب 
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

 ممتدة 2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مقالمطالعات 

  2 تحريري 1 42 4 )شعر ومسرح(نصوص 
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ األدب األلماني من المنظور الثقافي

  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

 

 

 

 كمية األلسن
 ةقسم المغة األلماني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ألاإلااهية 
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ى()الفرقةىالثالثة

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )نثر قصة(
  2 تحريري 1 22 2 12-8تاريخ أدب وحضارة ق 
  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية( –ترجمة من العربية )سياسية 

  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية( –العربية )سياسية  إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

ى
ىالفصلىالدرادىىالثاني

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 لغوية دراسات
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال

  2 تحريري 1 42 4 نثر ودراما(-ونقد )شعر نصوص 
  2 تحريري 1 22 2 13-14-15تاريخ أدب وحضارة ق 

  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربية منترجمة 
  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 عربية )مقال ومراجع ومطالعات(لغة 
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

ى
 ى

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ألاإلااهية 
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ى

ى()الفرقةىالرابعةى
ى

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 32 3 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 22 2 مقال

  2 تحريري 1 42 4 (ورواية)نثر ونقد نصوص 
  2 تحريري 1 22 2 18-17-16ق  تاريخ األدب والحضارة 

  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-سياسية) العربيةترجمة من 
  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-سياسية) العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة -- -- -- -- 2 قاعة بحث
      31 المجموع

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة الساعات عدد المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 32 3 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحاثات

  2 تحريري 1 42 4 )شعر ومسرح(ونقد نصوص 
  2 تحريري 1 22 2 22-19ق  تاريخ األدب والحضارة 

  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-اقتصادية) ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-اقتصادية) العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      31 المجموع

 

 

 

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ألاإلااهية 
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ى

ى()الفرقةىاألولىى
ى

ىالفصلىالدراديىاألول
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

 ممتدة -- -- -- -- 4 دراسات لغوية
  2 تحرسري 1 42 4 تاريخ أدب وحضارة

  2 تحريري 1 42 4 قد )شعر(ننصوص و 
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 )عامة( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 )عامة( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي

 1 122 2 قضايا مجتمعية
تحريري+
 2 عممي

مقرر 
الكتروني 
 ذاتي التعمم

      38 المجموع
ى

 
 
 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

 ممتدة 2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )نثر(

  2 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 42 4 )عامة( ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 )عامة( العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 األلسنكمية 
 قسم المغة الفرنسية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الفروضية
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 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الفروضية
ى
ى

ى()الفرقةىالثانوةى
ى

ىالفصلىالدراديىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحرسري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحرسري 1 42 4 تاريخ أدب وحضارة
  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )شعر(
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 )صحفية( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 )صحفية( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
ى

 
 

 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 (شعرنصوص ونقد )

  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 42 4 (سياسية) ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 (سياسية) العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 
ىى

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  قسم المغة الفرنسية 

 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الفروضية
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ى()الفرقةىالثالثةى

ى
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحرسري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحرسري 1 42 4 تاريخ أدب وحضارة
  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )شعر(
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 اقتصادية(-)سياسية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 اقتصادية(-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
ى

 
 

 
 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )نثر(

  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 42 4 قانونية(-)عممية ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 قانونية(-)عممية العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 
  

 كمية األلسن
 لمغة الفرنسيةقسم ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الفروضية
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ىى

ى()الفرقةىالرابعة
ى
ى

ىالفصلىالدراديىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحرسري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحرسري 1 42 4 أدب وحضارةتاريخ 

  2 تحريري 1 42 4 (نثرنصوص ونقد )
  2 تحريري 1 22 4 أدبية(-)سياسية ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)سياسية العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية
 ممتدة -- -- -- -- 2 قاعة بحث
      32 المجموع

ى

 
 

 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )شعر(

  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)اقتصادية العربيةترجمة من 

  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)اقتصادية العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      32 المجموع

 

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  الفرنسيةقسم المغة 

 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الفروضية



 جبِؼخ ا١ٌّٕب

 و١ٍخ األٌضٓ

  2222/2223د١ًٌ اٌطبٌت                                                      

 

82 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ى()الفرقةىاألولى

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 ممتدة -- -- -- -- 6 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات
  2 تحريري 1 62 6 نصوص عامة

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي

تحريري+ 1 122 2 قضايا مجتمعية
 عممي

2 
مقرر 

الكتروني 
 ذاتي التعمم

      32 المجموع

ى
ى

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 62 6 نصوص )نثر(

  2 تحريري 1 22 2 ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 22 2 العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

ى
ى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 كمية األلسن
 المغة اإليطالية قسم

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ؤلايطالية
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ى
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ى()الفرقةىالثانوة

ى
ى
ى

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-نصوص )شعر
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ األدب والحضارة إلىمدخل 

  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات مقال

  2 تحريري 1 42 4 (قصة قصيرة-نثر-نصوص )شعر
  2 تحريري 1 22 2 14-13ق  تاريخ األدب والحضارة
  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      32 المجموع

 

 

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  قسم المغة اإليطالية

 

 ؤلايطاليةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ىى

ى)ىالفرقةىالثالثةى(
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

  2 تحرسري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-)شعرنصوص ونقد 
  2 تحريري 1 22 2 16-15تاريخ أدب وحضارة ق 

  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية(-)سياسية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية(-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
ى

 
 
 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال

  2 تحريري 1 42 4 دراما(-نثر-نصوص ونقد )شعر
  2 تحرير 1 22 2 18-17 تاريخ أدب وحضارة ق

  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

 
  

 كمية األلسن
 قسم المغة اإليطالية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ؤلايطالية
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ى()الفرقةىالرابعة

ى
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

  2 تحرسري 1 32 4 دراسات لغوية
  -- تحرسري 1 22 2 مقال

  2 تحريري 1 42 4 قصة قصيرة(-نثر-نصوص ونقد )شعر
  2 تحريري 1 22 2 19تاريخ أدب وحضارة ق 

  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)سياسية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة  -- -- -- 2 قاعة بحث
      31 المجموع

ى

 
 
 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 32 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 رواية(-نثر-نصوص ونقد )شعر
  2 تحرير 1 22 2 معاصر(-تاريخ أدب وحضارة )حديث

  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)اقتصادية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)اقتصادية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 أجنبية ثانيةلغة 

 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      31 المجموع

 

 كمية األلسن
 قسم المغة اإليطالية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة ؤلايطالية



 جبِؼخ ا١ٌّٕب

 و١ٍخ األٌضٓ

  2222/2223د١ًٌ اٌطبٌت                                                      

 

86 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ى
ى

ى()الفرقةىاألولىى
ى

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

 ممتدة -- -- -- -- 6 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات
  2 تحريري 1 62 6 نصوص عامة

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي

 1 122 2 قضايا مجتمعية
تحريري+
 2 عممي

مقرر 
الكتروني 
 ذاتي التعمم

      32 المجموع

ى
ى

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 62 6 نصوص )نثر(

  2 تحريري 1 22 2 ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 22 2 العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 ؤلاصباهيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى(انوةالفرقةىالث)

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-نصوص )شعر
  2 تحريري 1 32 3 أدب أمريكا الالتينية

  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 )صحفية( العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      31 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

 ممتدة 2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات مقال

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-نصوص )شعر
  2 تحريري 1 32 3 15-14-13تاريخ أدب وحضارة ق 
  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 32 3 )سياسية( العربية إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      31 المجموع

 

 

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 ؤلاصباهيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى()الفرقةىالثالثة

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-)شعر ونقد نصوص
  2 تحريري 1 32 3 17-16تاريخ أدب وحضارة ق 

  2 تحريري 1 32 3 (اقتصادية-سياسية) ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية(-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 ثانية لغة أجنبية

      31 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مقالو مطالعات 

  2 تحريري 1 42 4 (دراما-نثر-)شعر ونقد نصوص
  2 تحريري 1 32 3 أدب أمريكا الالتينية

  2 تحريري 1 32 3 (قانونية-عممية) ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      31 المجموع
 

ى
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ؤلاصباهيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
ى()الفرقةىالرابعة

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 32 3 دراسات لغوية
  2 تحريري 1 22 2 مقال
  2 تحريري 1 42 4 دراما(-قصة-نصوص ونقد )شعر

  2 تحريري 1 32 3 أدب أمريكا الالتينية
  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)سياسية ترجمة من العربية

  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)سياسيةالعربية  إلىترجمة 
  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية
 ممتدة -- -- -- -- 2 قاعة بحث
      32 المجموع

 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 32 3 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )شعر(
  2 تحريري 1 32 3 22-19-18تاريخ أدب وحضارة ق 

  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-اقتصادية) ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 أدبية(-)اقتصادية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 أجنبية ثانيةلغة 

 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      32 المجموع

 

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ؤلاصباهيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ىالفرقةىاألولى()

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة الساعاتعدد  المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات
  2 تحريري 1 62 6 نصوص عامة

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- 62 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 آليحاسب 

 1 122 2 قضايا مجتمعية
تحريري+
 2 عممي

مقرر 
الكتروني 
 ذاتي التعمم

      32 المجموع

ى
ى

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال
  2 تحريري 1 62 6 نصوص )نثر(

  2 تحريري 1 22 2 ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 22 2 العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع

ى
 

 كمية األلسن
 قسم المغة الصينية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 الصيىيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى
ى

ىالفرقةىالثانوة()ى
ى

 

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- -- 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 (نثر-شعرنصوص )
  2 تحريري 1 22 2 (18القرن )بداية ق تاريخ أدب وحضارة  إلى مدخل

  2 تحريري 1 32 3 (صحفية) ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 (صحفية) العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال

  2 تحريري 1 42 4 شعر ونثر(نصوص )
  2 تحريري 1 22 2 (18تاريخ أدب وحضارة )النصف الثاني من ق 

  2 تحريري 1 32 3 سياسية() ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 سياسية() العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

 

 كمية األلسن
 قسم المغة الصينية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 الصيىيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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 ثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة الصيىية
ى
ى

ىالفرقةىالثالثة()
ى

ىالفصلىالدرادىىاألول
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 رواية(-نصوص ونقد )قصة
  2 تحريري 1 22 2 (19تاريخ أدب وحضارة )النصف األول من ق 

  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية(-)سياسية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 اقتصادية(-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 42 4 دراسات لغوية
  3 تحريري 1 42 4 مطالعات ومقال

  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )دراما(
  2 تحريري 1 22 2 (19تاريخ أدب وحضارة )النصف الثاني من ق 

  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  قسم المغة الصينية

 

 الصيىيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 
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ى

ىالفرقةىالرابعة()
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  2 تحريري 1 32 4 دراسات لغوية
  2 شفهي 1 22 2 مقال 

  2 تحريري 1 42 4 رواية(-نصوص ونقد )قصة
  2 تحريري 1 22 2 (22وبداية ق  19 نهاية قتاريخ أدب وحضارة )

  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-)سياسية ترجمة من العربية
  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-)سياسية العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة --  -- -- 2 قاعة بحث
      31 المجموع

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 مالحظات

  2 تحريري 1 32 3 دراسات لغوية
  -- شفهي -- 22 2 استماع ومحادثات

  2 تحريري 1 42 4 نصوص ونقد )دراما(
  2 تحريري 1 22 2 (22تاريخ أدب وحضارة )ق 

  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-اقتصادية) من العربية ترجمة
  2 تحريري 1 42 4 (أدبية-اقتصادية) العربية إلىترجمة 

  2 تحريري 1 42 4 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(
 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية

 ممتدة -- شفهي -- 22 2 قاعة بحث
      31 المجموع

 

 كمية األلسن
 قسم المغة الصينية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 الصيىيةثوزيع اإلاقررات الدراصية لقضم اللغة 



 جبِؼخ ا١ٌّٕب

 و١ٍخ األٌضٓ

  2222/2223د١ًٌ اٌطبٌت                                                      
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