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 كهًح عًٛذ انكهٛح:

نسٍ جايعح انًُٛا يٍ أقذو كهٛااخ األنساٍ عهاٗ يسارٕٖ ذعذ كهٛح األ
ىااٗ انًشذثااح انةاَٛااح تعااذ كهٛااح األنسااٍ جايعااح عااٍٛ  ذاايذٙانجًٕٓسٚااح ىٓااٗ 

 ا، دٛث ذى إَشاؤْا نركإٌ راشد  7991شًس، ٔقذ سأخ ْزِ انكهٛح انُٕس عاو 
ا، ٚقذو خذياخ نكم انطالب ىٗ ستٕع يصش، ٔٚسٓى تفاعهٛح ىاٗ ا ٔذُٕٚشٚ  عهًٛ  

 ؤٚح انجايعح ٔسسانرٓا.ذذقٛق س

نًاَٛااح، تااذأخ انذساسااح ىااٗ خًسااح أقساااو عهًٛااح ْٔااٗ: انه ااح األ
تعاذ رنا   حٔقذ شٓذخ انكهٛا ح،ٔانفشَسٛ ٚطانٛح،اإلٔجهٛزٚح، َاإلٔ سثاَٛح،ٔاإل

َٓضّ ذعهًٛٛح ٔثقاىٛح ذًةهد ىٗ ىارخ أقسااو جذٚاذج، ذهثاٗ سإم انعًام، 
 .ح، ىرى اىرراح قسى انه ّ انصُّٛٛتادرٛاجاذ ٙٔذف

ىًاٍ  ،يى ٔانشعٕب ٚقاا  تًاذٖ ذقاذيٓا ىاٗ انعهاىرا كاٌ ذقذو األإٔ
 رىٛش يُااٌ تُاء األجٛال سسانح سايٛح دشرد انكهٛح عهٗ ذٕيًٚاٌ تيُطهق اإل

ىكااسْى ٔيشااعشْى تذشٚاح أذعهًٛٗ يالئى ٚرٛخ ألتُائٓا انطاالب انرعثٛاش عاٍ 
ة انراٗ نٛكَٕٕا قادسٍٚ عهٗ ذذًام انًسالٕنٛح، ٔخذياح انإىٍ ىاٗ انًُارا

 قطاس االخشٖ.ٚرقهذَٔٓا ىٗ ٔىُٓى، ٔٚكَٕٕا خٛش سفشاء نثهذْى ىٗ األ

 ٙٔانثذةا ٙانرًٛز ٔانشٚادج ىاٗ انًجاال انرعهًٛا إنٗا يٍ انكهٛح ٔسعٛ  
ضاااء ْٛلااح ٔخذيااح انًجرًااد ىقااذ دشرااد عهااٗ ذاإىٛش كاإادس عهًٛااح يااٍ أع

ٔانًعُٕٚاح  يكاَاخ انًادٚح، ٔقذيد انجايعح نٓا كم اإلانرذسٚس ذرًرد تانكفاءج
ذساعذْا ىٗ ذذقٛق أْذاف انعًهٛح انرعهًٛٛح. كًا دشرد انكهٛح عهٗ  ٙانر

 ذٕىٛش ىاقى إداسٖ يرخصص ىاٗ شالٌٕ انطاالب ٔانذساسااخ انعهٛاا ٔ،ٛشْاا،
ذزٔٚذِ تانًٓاساخ ياٍ داسٖ ىقذ ذى ىٗ سىد يسرٕٖ أداء ْزا انطاقى اإل ٔس،ثح  
 .داسٚحًُٓٛح ٔاإلان ّانرٗ ذشىد يٍ كفاءذ حانذٔساخ انًرخصص خالل

 ٙيخرهفااح ذذقااق يٛاإل ٔس،ثاااخ انطااالب ىاا حٔذقااذو انكهٛااح أَشااط
ٔ،ٛشْاا، ٚقإو عهٛٓاا   ٔاالجرًاعٛاح، ٔانفُٛاح، ٔانشٚاضاٛح، انًجاالخ انةقاىٛاح،

انًاالْهٍٛ ٔانًااذستٍٛ عهااٗ انرعاياام يااد  انًخرصااٍٛيجًٕعااّ يخراااسج يااٍ 
 ٔيٕاْثٓى.إظٓاس إتذاعاذٓى ٔيٓاساذٓى  ىٙٔيساعذذٓى  انطالب،

أْٛاة  ألساشج انكهٛاح، ٙٔايرُااَ ٘ٔأ،رُى ْزِ انفشراح ألساجم شاكش
، انقاذٚش أٌ ٕٚىقُاا جًٛعاا   ٙانًإنٗ انعها تانجًٛد انعًم تجاذ َٔشااى ساائال  

 ٔٚكهم عايٓى انذساسٗ تانُجاح . ٕٔٚىق أتُاءَا انطالب،

 ،،،سٕاء انسثٛم إنٗيٍ ٔساء انقصذ ٔانٓادٖ  ٔهللا

 

 عًٛذ انكهٛح                                                                           
 

  تاسى رانخ دأد.د/ أ                                                                              
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 كليت ألالضن
تػتت  ُب ادلتتةػة الناةيػة تعد كلية األلسن جامعة ادلنيا من أقدـ كليات األلسن علػ  مسػى ا اهور ة ػة  رػ  

لىكػ ف ـ 7997عػاـ  84بالقتاة اهور ةي ةقػ   الكلية بعد كلية األلسن جامعة عُت مشس حيث أةشئت
صػتحا علويػا نتن  ت ػا  قػدـ تػدمات لكػب الرػوب ُب ةبػ ع م ػت ن سػر  بقاعليػة ُب ربقيػة ة  ػة اهامعػة 

 نةسالىرا.
 الكليت:  أقسام 

  ليي ة  اآلصلاللغة 
 ةاةياللغة األدل 
                  اللغة القتةسية 
  اللغة األسةاةية 
 اللغة اإل رالية 

 اللغة ال ينية 

 رؤيت ورصالت الكليت
  Visionالرؤيت :  

ربقيػػػة الت ػػػػامة العلويػػػػة نالىويػػػػي ُب رلػػػػامجت اللغػػػػة ناألمب نالًتلػػػػة زلليػػػػا نمنليػػػػا لى قيػػػػة الى اصػػػػب ادلعػػػػتُب 
 اجملىوع ن سر  ُب م اجرة الى د ات احلالية نادلسىقةلية.نالنقاُب مع منؿ العامل دبا ؼلدـ 

 

  Missionالرسالت  

تسع  كلية األلسن إلعدام ك امة بشت ة مؤىلة علويا نمرنيا ُب رلاؿ اللغات األجنةيػة نالًتلػة قػامةة علػ  
بػتام  عاليػة ادلنا سة ُب س ؽ العوب العادل  نرلاؿ الة ث العلو  نتدمة اجملىوع نتنويػة الةيئػة مػن تػوؿ 

   اه مة نن قا أل ضب ادلواةسات العادلية.
 

 هىاصفاث الخريج : 

 : ومهنياً  تقوم برامج الدراسة بالكمية بإعداد الخريج الذي يتمتع بمواصفات خاصة أكاديمياً 
 :  علويت اكاديويتأوال : 

 :  قادراً علىالخريج يجب أن يكون 

 .إجامة لغة الىخ ص قتاءة نكىابة نربدثا   -
 اليت األمبية الكىاب نالن  ص أى  عل  الىعتؼ  تصة للرالب تىيح ناعية  قتاءة األمب قتاءة -

 .الىخ ص لغة ثقا ة ُب سلىلقة ع  ةا سبنب
 .األمبية ادلخىلقة األجناس ن الىياةات ن األمبية للن  ص ادلويية اخل ائص  ر  -
 .نناعية مقيقة نأمينة تتلة اخل( ...اقى ام ة ن نعلوية )سياسية ادلىن عة الن  ص تتلة -
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 من ؽلكنو الذي عل  الن   نمرالعات نمتاجع  ة  ص ن أمب ن ق اعد من العتبية اللغة إجامة -

  .العتبية اللغة ايل ن   من الًتلة
 .الىخ ص لغة َب اخلراب ننظائف نمسى ا بنية ربليب -
 .الق مية النقا ية ى  ىو عل  احلقاظ مع األتتا النقا ات مع امجغلايب الىقاعب -
 .الىخ ص لغة جاةب إىل ثاةية أجنةية لغة إجامة -
 .نالنياىة الة نية العلوية باألماةة ناإللىياـ  ادلةىكتة العلوية الة  ث كىابة -
 .اآليل احلاسب ن احلد نة الىكن ل جيا سائب ن اسىخداـ -
 .ناإلبداع ادلنرق  نالىقكَت النقدي الى ليب -
 .رلىوعية أىداؼ خلدمة ادلعت ة ت ظيف -

 

 : قىهيت وثقافيت: ثانيا  

 يجب أن يكون الخريج قادراً على: 

 .اجملىوع خلدمة م جرة ناألكامؽل  الشخ   ادلسى ا عل  إصلازات ربقية -
 .رلىوعو ُب نالنقا ية القكت ة الىنوية ُب  سر  ألف ناإلةساين النقاُب نال ازع ادلةامةة بتنح الى ل  -
 .اإلةساةية تدمة  سىردؼ أتوق  إطاة ُب ادلعت ة نضع -
 .ادلخىلقة ادلعاةؼ بُت التبط -
 .ادلخىلف اآلتت نقة ؿ نثقا ىو اآلتت التأا بإحًتاـ الى ل  -
 ناألمبية اللغ  ة نالدةاسات العلو  نالة ث الًتلة) منب احلضاة ة ادلشتنعات َب الىقاعب -

 ماتب ادلواثلة نالكليات الكلية بُت الى اصب مع  إىل هتدؼ نالىت (ادلقاةةة نالدةاسات نالنقد ة

 .ادلدىن اجملىوع نمنظوات النقا ية ادلؤسسات نكذا ال طن نتاةج
 النقا ات ح اة َب اذلاـ بدنةه ال ع  -

 
 

 :  استراتيجيت التعلين والتعلن

 الهذف:

زبػػػػػػػػػػػػت    إىلجامعػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػا  –هتػػػػػػػػػػػػدؼ اسػػػػػػػػػػػػًتاتيصية  الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالػػػػػػػػػػػػىعل  اخلاصػػػػػػػػػػػػة لكليػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػن 
طالػػػػػػػػػػػػب  دن مرػػػػػػػػػػػػاةات نقػػػػػػػػػػػػدةات تؤىلػػػػػػػػػػػػو للونا سػػػػػػػػػػػػة زلليػػػػػػػػػػػػا  نإقليويػػػػػػػػػػػػا  ُب كا ػػػػػػػػػػػػة رلػػػػػػػػػػػػامجت قرػػػػػػػػػػػػاع 

شػػػػػػػػػػػػػػرة اجملىوعيػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػوؿ ةاألاللغػػػػػػػػػػػػػػات األجنةيػػػػػػػػػػػػػػة نالًتلػػػػػػػػػػػػػػة ن سػػػػػػػػػػػػػػاى  بػػػػػػػػػػػػػػدنة  عػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب 
 .سياسيات الىعلي  نالىعل  النشط
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 عناصر االستراتيجيت :

 .ادلنر  الدةاس  .7

 .يةتعليوية تقليد ة نأتتي غَت ظلرأظلاط  .2

 .أساليب تق ًن الروب .3

 .ةات س ؽ العوبتتىيب الروب دل اكةة مىرل .4

 .شرة الروبيةاآلةالدع  ن  .5

 

 الونهج الذراسي:

ادلعػػػػػػػػػػػػا َت الق ميػػػػػػػػػػػػة  –جامعػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػا  –تىةػػػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػػػسام  الىعليويػػػػػػػػػػػػة لكليػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػن  -
األكامؽليػػػػػػػػػػػػػػة القياسػػػػػػػػػػػػػػية ال ػػػػػػػػػػػػػػامةة مػػػػػػػػػػػػػػن اذليئػػػػػػػػػػػػػػة الق ميػػػػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػػػػواف جػػػػػػػػػػػػػػ مة الىعلػػػػػػػػػػػػػػي  

اخلاصػػػػػػػػػػة بقرػػػػػػػػػػاع كليػػػػػػػػػػات األلسػػػػػػػػػػن نالػػػػػػػػػيت تى ا ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع سلتجػػػػػػػػػػات الىعلػػػػػػػػػػي  نامجعىوػػػػػػػػػام 
رنيػػػػػػػػػػػػة نالعوليػػػػػػػػػػػػة نالعامػػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػىرد ة مػػػػػػػػػػػػن مرػػػػػػػػػػػػاةات ادلعت ػػػػػػػػػػػػة نالقرػػػػػػػػػػػػ  نادلرػػػػػػػػػػػػاةات ادل

 .نادلنق لة

 ادلقتةات الدةاسية للسام  الىعليوية تليب مىرلةات س ؽ العوب. -

العولػػػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػػػا ربقػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػتةات الػػػػػػػػػػسام  الىعليويػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػًتابط بػػػػػػػػػػُت ا ىػػػػػػػػػػ ي النظػػػػػػػػػػتي ن  -
  عيز من صلاح تلك السام  .

 .أنواط تعليويت وأخري غير نوطيت:2

جامعػػػػػػػػػػػػػػة ادلنيػػػػػػػػػػػػػػا أظلػػػػػػػػػػػػػػاط تعليويػػػػػػػػػػػػػػة تقليد ػػػػػػػػػػػػػػة هتػػػػػػػػػػػػػػدؼ إيل  –تىةػػػػػػػػػػػػػػٍت كليػػػػػػػػػػػػػػة األلسػػػػػػػػػػػػػػن    -
 امجةتقاء دبسى ي معاةؼ نمراةات اخلت   من توؿ:

مشػػػػػػػػػػػػػػاةكة الرالػػػػػػػػػػػػػػب ُب ا اضػػػػػػػػػػػػػػتات مجكىسػػػػػػػػػػػػػػابو ادلعػػػػػػػػػػػػػػاةؼ نادلقػػػػػػػػػػػػػػاىي  األساسػػػػػػػػػػػػػػية  
 نالىرةيقية ناحلد نة ُب اجملامجت ادلىن عة للعلـ  دات ال لة.

 .دلعامب مجكىساب ادلراةات اللغ  ةالىدة ب ُب ا 

 .قشة األحباث نالىكليقات ادلنيليةإجتاء نمنا 

 .قات النقاشية ُب عدم من ادلقتةاتالىدة ب ُب احلل 

م  مػػػػػػػػػػػن تةػػػػػػػػػػػاكوػػػػػػػػػػػا تىةػػػػػػػػػػػٍت أظلػػػػػػػػػػػاط تعلػػػػػػػػػػػي  نتعلػػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػػَت تقليد ػػػػػػػػػػػة تىػػػػػػػػػػػدةج مػػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػػى  ات كػػػػػػػػػػػب ب
 :السام  الىعليوية من توؿ

الىػػػػػػػػػػػػدة ب علػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػىخداـ ادلتاجػػػػػػػػػػػػع العلويػػػػػػػػػػػػة لىنويػػػػػػػػػػػػة مرػػػػػػػػػػػػاةات اإلت ػػػػػػػػػػػػاؿ ناسػػػػػػػػػػػػىخداـ  .7
 .ًتةت لل   ؿ عل  ادلعل مةاآلةشةكة 

 مشاةكة الروب ُب الندنات العلوية ننةش العوب. .2
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 مشاىدة األ وـ ادلتت دة عن ةنا ات نمستحيات بلغة الىخ ص. .3

 ادلشاىد من التنا ات نادلستحيات اليت  دةسرا الرالب. زلاكاة نسبنيب بعض .4

تشػػػػػػػػػػصيع الرػػػػػػػػػػوب علػػػػػػػػػػ  الى اصػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع ادلؤسسػػػػػػػػػػات الىعليويػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػن طت ػػػػػػػػػػة القعاليػػػػػػػػػػات  .5
 .نالندنات نأةشرة األست ادلخىلقة ادلخىلقة بالكلية منب ادلؤسبتات

لى قيػػػػػػػػػػػػة األىػػػػػػػػػػػػداؼ ادلتجػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػػػن أظلػػػػػػػػػػػػاط الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالػػػػػػػػػػػػىعل  ادلىن عػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػتص إماةة الكليػػػػػػػػػػػػة 
 ل  امجسىخداـ األمنب دل امة الىعلي  نالىعل  ادلىونلة ُب:ع

 

 الوكتبت:

تضػػػػػػػػػػػ  ادلكىةػػػػػػػػػػػة رلو عػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن ادلتاجػػػػػػػػػػػع نالكىػػػػػػػػػػػب العلويػػػػػػػػػػػة نالة نيػػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػػةكة معل مػػػػػػػػػػػات منليػػػػػػػػػػػة 
)إةًتةػػػػػػػػػػػػت(. ن ػػػػػػػػػػػػى  اسػػػػػػػػػػػػىخداـ أحػػػػػػػػػػػػدث الىقنيػػػػػػػػػػػػات الع ػػػػػػػػػػػػت ة الػػػػػػػػػػػػيت تسػػػػػػػػػػػػاى  ُب تيسػػػػػػػػػػػػَت العوليػػػػػػػػػػػػة 

 .ليوية نالة نية للروب نالةاحنُتالىع

 الوعاهل والىرش والوذرجاث والقاعاث الذراسيت: 

ب الة ػػػػػػػػػػػػػػث ذبريػػػػػػػػػػػػػػي ادلعامػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػاألجرية نادلعػػػػػػػػػػػػػػدات احلد نػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػيت زبػػػػػػػػػػػػػػدـ طػػػػػػػػػػػػػػو -
 .العلو  ُب ليع األقساـ

تض مػػػػػػػػػػن ماتػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػ  ذبريػػػػػػػػػػي ادلػػػػػػػػػػدةجات نالقاعػػػػػػػػػػات الدةاسػػػػػػػػػػية بتحػػػػػػػػػػدث أجرػػػػػػػػػػية العػػػػػػػػػػ -
 . نالسة ةات الةيضاء

الى اصػػػػػػػػػػػب نالىعلػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػذاٌب   سػػػػػػػػػػػىقيد الرالػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػن ادل قػػػػػػػػػػػع اإللكػػػػػػػػػػػًتنين للكليػػػػػػػػػػػة ُب -
 .ةخلدمة العولية الىعليوية بالكلي

 .أسالية تقىين الطالب:3

الروبيػػػػػػػػػػػػة برػػػػػػػػػػػػتؽ حد نػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػرة اآلةتىةػػػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػػػسام  الىعليويػػػػػػػػػػػػة ةظػػػػػػػػػػػػ  سلىلقػػػػػػػػػػػػة للىقػػػػػػػػػػػػ ًن لكا ػػػػػػػػػػػػة 
 :نمىعدمة منب

  (Formative  assessment)الىقيي  ادلسىوت عل  مداة العاـ الدةاس   -

 (.(Assignment and researchالىكليقات ادلخىلقة  -

 .تقيي  أحباث الىختج -

 (.(Quizzesامجمى اةات الق َتة  -

 (.(summative assessmentالىقيي  النرائ   -

 امجمى اةات الق لية نالن ف   لية . -

 امجمى اةات النظت ة الى ت ت ة الق لية. -

 . ت الشقرية ُب هنا ة كب   ب مةاس امجمى اةا -
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لػػػػػػػػػػ  عوليػػػػػػػػػػة تتتيػػػػػػػػػػب الرػػػػػػػػػػوب بػػػػػػػػػػب سبىػػػػػػػػػػد إيل نضػػػػػػػػػػع  ليػػػػػػػػػػة للىعػػػػػػػػػػتؼ مج تقى ػػػػػػػػػػت عوليػػػػػػػػػػة الىقيػػػػػػػػػػي  ع
علػػػػػػػػػػػ  الرػػػػػػػػػػػوب ادلىقػػػػػػػػػػػ قُت نادلىعنػػػػػػػػػػػت ن ننضػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػتام  لتعا ػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػوب ادلىقػػػػػػػػػػػ قُت نادلةػػػػػػػػػػػدعُت ُب 

 .شرةةألااجملامجت ادلخىلقة بالىشصيع نادلىابعة نإتاحة األنقات دلواةسة 
عػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػاعات ادلكىةيػػػػػػػػػػػة نأ ضػػػػػػػػػػػا  نضػػػػػػػػػػػع  ليػػػػػػػػػػػة لتعا ػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػوب ادلىعنػػػػػػػػػػػت ن مةاسػػػػػػػػػػػيا  بػػػػػػػػػػػاإلعوف 

هويػػػػػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػػػة الىػػػػػػػػػػػػػدة س مجسػػػػػػػػػػػػػىقةاؿ الرػػػػػػػػػػػػػوب نإجابػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػئلىر  نتقعيػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػدع  
األكػػػػػػػػػامؽل  مػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػوؿ حػػػػػػػػػب ادلشػػػػػػػػػاكب األكامؽليػػػػػػػػػة للرػػػػػػػػػوب كوػػػػػػػػػا هتػػػػػػػػػى  الكليػػػػػػػػػة حب ػػػػػػػػػت أعػػػػػػػػػدام 

ةاسػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػالىر  الرػػػػػػػػػػػػوب ادلىعنػػػػػػػػػػػػت ن ُب ليػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػن ات نسلاطةػػػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػػة الىػػػػػػػػػػػػدة س لد
 .نمعت ة أسةاب تعنتى 

 . تأهيل الطالب لوىاكبت هتطلباث سىق العول:4

 :من توؿ تدة س نتقيي  الروب عل تؤىب بتام  الكلية الروب لس ؽ العوب 
ادلعل مػػػػػػػػػػػػات نادلرػػػػػػػػػػػػاةات الذىنيػػػػػػػػػػػػة نادلرنيػػػػػػػػػػػػة ناحلياتيػػػػػػػػػػػػة ادلكىسػػػػػػػػػػػػةة مػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػوؿ ادلقػػػػػػػػػػػػتةات  

كقػػػػػػػػػػػػاءة مػػػػػػػػػػػػن قةػػػػػػػػػػػػب الدةاسػػػػػػػػػػػػية احلد نػػػػػػػػػػػػة ُب السةػػػػػػػػػػػػام  الدةاسػػػػػػػػػػػػ  نالػػػػػػػػػػػػيت  ػػػػػػػػػػػػى  تدة سػػػػػػػػػػػػرا ب
 .اعضاء ىيئة الىدة س

أتوقيػػػػػػػػػػات ادلرنػػػػػػػػػػة ادلكىسػػػػػػػػػػةة مػػػػػػػػػػن ادلقػػػػػػػػػػتةات الدةاسػػػػػػػػػػية ادلىن عػػػػػػػػػػة نالىقاعػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػػاء  
 ىيئة الىدة س ناذليئة ادلعانةة.

ادلرػػػػػػػػػػػػاةات الىرةيقيػػػػػػػػػػػػة نادلرنيػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػوؿ ادلقػػػػػػػػػػػػتةات دات ال ػػػػػػػػػػػػلة ادلةاشػػػػػػػػػػػػتة حباجػػػػػػػػػػػػات  
 س ؽ العوب ُب سلىلف رلامجت اللغات نالًتلة نالسياحة.

ادلرػػػػػػػػػػػاةات احلياتيػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػيت تعوػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػ  تنويػػػػػػػػػػػة ادلرػػػػػػػػػػػاةات الىكن ل جيػػػػػػػػػػػة ناحل ػػػػػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػػػػػ   
 ًتةت.اآلةادلعل مة من توؿ اسىخداـ 

 

 شطة الطالبية:نألا.الدعم و 5 -
 :  تقدًن كا ة أة اع الدع  للروبربتص إماةة الكلية عل 

سػػػػاعات للقػػػػتؽ الدةاسػػػػية ادلخىلقػػػػة  نتقعيػػػػب ال القػػػػتؽةنام مػػػػن تػػػػوؿ  الدددددعم األمددددادي   -
 .ادلكىةية نزلاضتات الت امة

 :الريادة الطالبيةأهداف  -
 مع  الى اصب ناحل اة مع االروب. .7

 مىابعة الروب أكامؽليا لى قيي ادلىق قُت نمساعدة ادلىعنت ن. .2

 نالقنية.إتاحة القتصة دلواةسة األشرة النقا ية نامججىواعية نالعلوية نالت اضية  .3

 ةشت ال ع  النقاُب ناألتوق  بُت الروب. .4

 من هو الرائد الطالب : -
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ى  أحد أعضاء ىيئة الىدة س نالذي  ى  اتىياةه ليك ف مسئ مج عن إحدي القتؽ الدةاسية أن رلو عة زلدمة 
 من الروب دب ا قة رللس السةام  ادلخىص.

 واجبات الرائد الطالب : -
 الروب نةعا ة الروب ُب تقدًن بتام  الىريئة نامجسىقةاؿ للروب اهدم.الىعانف مع إماةة شئ ف  .7

مىابعة الروب ادلسئ ؿ عنر  لضواف تقدمر  األكامؽل  من توؿ امججىواعات الدنة ة نتسصيب  .2
دلك ُب زلاضت ةمسية نة ع تقت ت منةي إيل هنة الروب ناخلتغلُت بالسةام  دلناقشىرا دبصلس السةام  

.نازباد   ما  لـي

مىابعة تقدًن الدع  األكامؽل  من أعضاء ىيئة الىدة س نمدي الىيامر  بالساعات ادلكىةية ا دمة  .3
 ذل .

 مىابعة ترةية اجتاءات مع  الروب ادلىق قُت  يوا ؼلص القتقة أن الروب ادلسئ ؿ عنر . .4

روب ادلسئ ؿ عنر   يوا مىابعة ترةية اجتاءات مع  الروب ادلىعنت ن مةاسيا  يوا ؼلص القتقة أنال .5
 ؼلص القتقة أنالروب ادلسئ ؿ عنر .

إطوع الروب عل  الىعليوات اهامعية اخلاصة هب   نشتنط النصاح بالسةام   نتقدًن أعذاة  .6
 الغياب  نأعذاة تتجيب امجمى اةات نغَتىا من الل ائح نالق اةُت اخلاصة بالروب.

 ذل  من إماةة السةام  ن الكلية. تعت ف الروب باخلدمات ادلخىلقة ادلقدمة .7

 تشصيع الروب بالىعانف مع إماةة ةعا ة الروب للوشاةكة ُب األةشرة ادلخىلقة. .8

 مساعدة الروب دني امجحىياجات اخلاصة للىغلب عل  ادلع قات اليت قد تقابلر  أثناء الدةاسة. .9

 آليات ع ل رواد الفرق الدراسية/ ال ج وعات الطالبية: -
 نام القتؽ من توؿ األقساـ العلوية بالكلية. ى  ربد د ة  .7

أف  قس  الروب إىل رلو عات  شتؼ عل  كب رلو عة ةائد من أعضاء ىيئة الىدة س   قضب  .2
 من القائوُت بالىدة س لنقس القتقة الىت  دةس هبا الرالب كلوا أمكن ندلك لىقدًن الن ح  ك ف

.  اإلةشام نالى جيو الوـز
 الت امة االروبية من توؿ لقاء تعت ق   ى   ُب بدا ة العاـ الدةاس .  ى  تعت ف الرالب بنظاـ .3

اإلعوف عن أمساء ةنام القتؽ نالتنام ادلسئ لُت عن كب رلو عة طوبية نم اعيد اللقاءات الدنة ة هب    .4
 نكذلك الساعات ادلكىةية ألعضاء ىيئة الىدة س.

 عدة نسائب نةقية نالكًتنةية قـ  كب ةائد  تقة ب ضع إعوف عن م عد امججىواع  ب .5

 إصداة تقت ت منةا بنىائ  تلك امججىواعات نعتضرا عل  رللس السةام . .6

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

 وال اديالصح  الدعم 
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لروب نامججىواعية نال  ية نادلام ة  الكلية ةظاـ مىكامب لدع  الروب  شوب التعا ة ال  ية  تقدـ
 نمن بينرا:

 الطالب الغير قادرين -
 اآلليات ال تبعة ف  تحديد الطالب الغير قادرين -

حبث اجىواع  تقـ  إماةة ةعا ة الشةاب بالكلية بعولو عل  الروب ادلىقدمُت برلةات  .1
 . لل   ؿ عل  مع  مامي

القتقة نادلتشد اكىشاؼ الروب الغَت قامة ن من توؿ موحظة أسىاد ادلامة أن من توؿ ةائد  .2
 . الرويب

 آلية دعم الطالب الغير قادرين -
 أوال: صندوق التكافل االجت اع  -

  جد بالكلية صندنؽ الىكا ب امججىواع  للروب الغَت قامة ن لىقدًن ادلساعدات ادلام ة نالعينية  تأس 
 ىدة س بالكلية.رللس إماةتو نكيب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروب نبعض  ة اثنُت من أعضاء ىيئة ال

 مهام الصندوق:  -
 .ربد د الشتنط الوزمة حل  ؿ الروب عل  الدع   من ال ندنؽ .1

 .إعوف تلك الشتنط ُب مكاف مناسب بالكلية نعل  م قع الكلية .2

 .ربد د اإلجتاءات الوزمة اليت غلب عل  الرالب إتةاعرا لل   ؿ عل  امجعىوام .3

 . الروب الغَت قامة ن بالقعبنمن توؿ ىذا ال ندنؽ  ى  الىعتؼ عل  

 شروط صرف ال ساعدات -
  شًتط ل تؼ أا ة ع من أة اع ادلساعدات للرالب أن الرالةة ما  تت :

 أف  ك ف الرالب ةظاميا ُب أحد السن ات الدةاسية . .7

 أف  ك ف الرالب أن الرالةة م تي اهنسية . .2

 مع سبىعو بتعا ة ال ندنؽ. أمج  ك ف الرالب قد صدة ضده قتاةات جامعية تتم ةية تىعاةض .3

أف  ك ف الرالب مسىصدا َب  تقىو ما مل  ت رللس اإلماةة أف ظتن و امججىواعية تسة صتؼ  .4
 ادلساعدات لو .

أمج  ي د مى سط ة يب متب القتم َب أستة الرالب شرت ا عن احلد الذا ػلدمه رللس إماةة  .5
 ال ندنؽ. 

 مشق عة بتأا اللصنة لىقت ت ما  لـي لكب حالة عل  حده.  نتعتض احلامجت امجسىننائية عل  رللس اإلماةة
 الطالب ال وهوبون -
 اآلليات ال تبعة ف  تحديد الطالب ال وهوبين -
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ُب  Alsun Got Talent-(Alتنظي  مسابقات مجكىشاؼ الروب ادل ى بُت بشكب سن ي منب )
 ....إخل(-ةس -سبنيب-شعت-اجملامجت ادلخىلقة )غناء

 ال وهوب :آلية دعم الطالب  -
 قد تج ائي ةقد ة+ شرامات تمنح الروب األنائب ُب ىذه ادلسابقات 

 ال عارض الخيرية -

 كذلك ادلشاةكة ُب ادلعاةض اخلَت ة اليت تقيورا اهامعة   الكليةمن ص ة الدع  ادلامي نالعيٍت لروب 
 دعم الكتاب الجامع  -

ندلػػك مػػػن تػػوؿ إماةة الكليػػػة  وـزهبػػػا كىػػب نمػػػ تقػػدـ الكليػػة معوػػػا  للرػػوب ُب بعػػػض ادلقػػتةات الدةاسػػػية الػػيت
 نمكىب ةعا ة الروب بالكلية.

 خدمة تصوير الكتب واألوراق بأسعار رمزية  -
تقدـ الكلية تدمة ت ػ  ت الكىػب ناألنةاؽ ندلػك مػن تػوؿ نحػدة ت ػ  ت تاصػة تابعػة دلتكػي اللغػات نالًتلػة  

 بكلية األلسن.

 شطة الطالبية: ناأل -

 القػػتص دليانلػػة األةشػػرة الروبيػػة ادلىويػػية  حيػػث   جػػد إماةة لتعا ػػة الشػػةاب هبػػا األت ػػائي ف ىػػيح ةظػػاـ الكليػػة 
باإلضػػا ة إىل منسػػة األةشػػرة الروبيػػة مػػن أعضػػاء ىيئػػة الىػػدة س. نتنقػػذ إماةة   ف نالعػػامل نالقنيػػ ف ناإلماة ػػ ف

 نةحوت(.  - ج الة - علوية -أست - ثقا ية -  نية - ةعا ة الشةاب األةشرة ادلخىلقة  )ة اضية

إىل ربسُت اخلدمة ادلقدمة للروب ُب األةشرة الروبية من أجب تشػصيع الرػوب علػ  ادلشػاةكة  الكليةسع  تن 
 القعالة ُب األةشرة ادلخىلقة ن دلك عن طت ة :

 اتىياة السام  اليت تىوءـ مع ةغةات نمي ؿ الروب. .7
 اتىياة األنقات ادلناسةة لىقدًن السام . .2
 الروب ُب نضع ترط النشاط نتنقيذىا.إشتاؾ  .3
 ت  ت ادلعت ة لدا ادلشت ُت عل  النشاط. .4
 اإلبداع ُب تنقيذ السام  نالةعد عن النورية. .5
 األتذ بتساليب الع ت احلد نة ُب السام . .6
 تن ع السام  لىشوب كا ة اذل ا ات نادلي ؿ نالتغةات. .7
 ت  ت ادلشت ُت ادلخى ُت ُب تنقيذ السام . .8
 امجىىواـ بالناحية اإلعومية. .9

 إبداء امجىىواـ بالسام  اليت  شتؼ عل  تنقيذىا الروب. .71
 منلية(    إتاحة القتصة للوشاةكة ُب بتام  ماتب نتاةج اهامعة )ماتلية  إقليوية .77
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 للطالب الصح  الدعم آلية -
 .بالكلية ادلقتةة الدةاسية التسـ  م ع بعد للرالب رلاةا  ى  ال  ية الةراقة اسىختاج 

 :التالية الخدمات الصحية الوحدة تقدم -

 نصتؼ العوج بالكلية ادل ج مة العوجية ال حدة ماتب نالرالةات الرلةة عل  الريب الكشف  .7

 .الكلية ماتب للعاملُتاألنلية  ناإلسعا ات باخلدمات القياـ - ذل  الوـز
 للرلةة نالرالةات نالعوج األنلية اإلسعا ات نتقدًن امجمى اةات  هاف عل  الريب اإلشتاؼ .2

 .بالكلية نالشقرية الى ت ت ة امجمى اةات تتم ة أثناء
 أف تسىدع  حامجهت  اليت لرالةاتان  للرلةة العوجية بال حدات اخلاصة اللصاف عل  اإلشتاؼ .3

 .امجمى اةات تتم ة أثناء الرةية نالتعا ة الريب اإلشتاؼ ربت  ك ة ا
 قةب اهامعة من معرا ادلىعاقد ادلسىشقيات ماتب نالرالةات الرلةة عوج عل  الريب اإلشتاؼ .4

 نل كيويا نزةع الكل  الكل ا نالقشب الستطاةية األنةاـ منب نادلسىع ية ادليمنة احلامجت نى 

  .ناألمتاض ادلوعب ناصابات الرتؽ ح امث عن الناذبة نالكس ة الدـ
 الرةيةات بتام  تقدًن مع الرالةات أماـ احلتج لت ع الرةيةات من النسائيات األت ائيات ت  َت .5

 .ال    الرالةات نع  لي امة ادلتأة ب  ة العنا ة

 معق لة أن بقيوة الدناء تقدًن نأ ضا نالليلة  اليـ  من ط  ب مدا عل  ال يدلية اخلدمة ت  َت .6

 عل  مةٍتللدناء  احىياجو أف طادلا الرالب متب زلدنم ة مع تىناسب رلاةية تكن مل إف ةمي ة

 معىودة.  طةية نصقة
 الدعم األمادي  : -

 ى  ت  َت ةسخ من اتىةاةات هنا ة الق ب الدةاس  األنؿ نالناين لعدة أع اـ مةاسية  حيت ؽلكن  -
ُب ادلكىةة نعل  ادل قع التمس  للكلية  للروب اإلسىقامة منرا كن ع من بن ؾ األسئلة

https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx . 
تكي ادل ى  تقدًن منةات تدة ةية للروب لىنوية مراةاهت  ادلرنية ن الشخ ية من توؿ الىعانف مع  -

 .  جبامعة ادلنياىر  ت ادلرٍت اهامع  لل
  ال ت يزين لطالبا -

 آليات  تحديد الطالب ال ت يزين: -

 النىائ  الدةاسية. -

 ادلشاةكة نالقعالية أثناء ا اضتة. -

 الكلية أن اهامعة. عقدىاتالروبية  نالعلوية اليت  ادلشاةكة ُب األةشرة -

 مساعدة زموئو نالعوب بتنح القت ة. -

https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx
https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx
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 .الكليةتقدًن أي أ كاة مةىكتة تساعد عل  الىر  ت ُب أي رلاؿ من رلامجت  -

 يت ثل الدعم للطالب ال ت يزين دراسيا ف  :
جنيػػة لل اصػػلُت علػػ   84مكا ػػتة الىقػػ ؽ: حيػػث تقػػدـ الكليػػة مكا ػػتة تقػػ ؽ للرػػوب اهػػدم ادللى قػػُت ب اقػػع  -

ُب الناة  ػة العامػة. نةظػتا لكػ ف كليػة األلسػن مةجة  تكنت  416.5جنية لل اصلُت عل   721%  تكنت ن 81
% لإللى ػػاؽ هبػػا   ػػإف ليػػع الرػػوب اهػػدم ادللى قػػُت 91مػػن الكليػػات الػػيت تىرلػػب احل ػػ ؿ علػػ  أكنػػت مػػن 

 ب نةعا ة الروب بالكلية.  بالكلية ػل ل ف عل  ىذه ادلكا تة ادلقتةة ندلك من توؿ مكىيب شئ ف الرو

ؽ للرػػوب احلاصػػلُت علػػ  تقػػد تي جيػػد جػػدا نامىيػػاز ن دلػػك لىشػػصيع الرػػوب كوػػا سبػػنح الكليػػة مكا ػػتة تقػػ   -
جنيػػػػة  84جنيػػػػة لل اصػػػػلُت علػػػػ  تقػػػػد ت امىيػػػػاز ن  721علػػػػ  الىقػػػػ ؽ تػػػػوؿ سػػػػن ات الدةاسػػػػة بالكليػػػػة ب اقػػػػع 

 اصلُت عل  تقد ت جيد جدا.لل 
 عوب كاةةيو سبيي بادلكىةة  ىيح للوىق قُت ز امة عدم الكىب نأ اـ امجسىعاةة. -

 لطالب ال تعثرينا -
 ػػػػى   مىابعػػػػة ادلىعنػػػػت ن مةاسػػػػيا عػػػػن طت ػػػػة ةنام القػػػػتؽ بػػػػالىعتؼ علػػػػ  مشػػػػكوهت  نمعػػػػانةىر  حللرػػػػا مػػػػن تػػػػوؿ 
الساعات ادلكىةيػة ألعضػاء ىيئػة الىػدة س. ن قػد ًب إعػدام  ليػة ناضػ ة لػدع  الرػوب ادلىعنػت ن مةاسػي ا بالىعػانف 

 .ياة الروب ننحدة ضواف اه مةت ة معمن توؿ هنة الروب ناخلتغل ف ن   األقساـبُت 
 الطالب ال تعثر دراسيا: آليات تحديد -

 ى  الرالب الذي تى ا ت  يو أحد أن كب ادلعا َت اآلتية:
 .اةسب ُب مقتة أن أكنت نمل  ىوكن من اجىيازى -

ليعرػػػػا أن احلػػػػد  -الػػػػ اةمة بى صػػػػيف ادلقػػػػتة أن السةػػػػام   –مج  سػػػػىريع بلػػػػ غ األىػػػػداؼ ا ػػػػدمة  -
 األمىن منرا.

  % ُب أحد ادلقتةات الدةاسية أن النىيصة النرائية للقتقة الدةاسية.51احلاصب عل  أقب من  -

 ة أقتاةو من الروب ُب الدةاسة.امج  سىريع رلاة  -

نتقـ   ليات الىعامب مع الروب مةاسيا من توؿ مي د من تقعيب ةظاـ الت امة الروبية نتقدًن عدم  تت من 
 نتنص اآللية عل  الىايل:بتام  الدع   

 آليات التعامل مع الطالب ال تعثرين دراسيا -

تقعيب ةظاـ الت ػامة الروبيػة مػن تػوؿ ح ػت الرػوب ادلىػتتت ن مةاسػيا  مػن ناقػع ةىػائ  امجتىةػاةات نتسػصيلر   .7
 .ُب سصب تاص دلىابعىر  نال ق ؼ عل  مسى  اهت  أنمج  بتنؿ

اةات للسػن ات السػابقة نعوػب ةسػب ت ػاعد ة للػدةجات نمػا إدا كػاف مىابعة ملف اصلاز الرالب نةىائ  امجمى  .2
 الرالب بالعد الى اعدي أنالىنازيل .
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الىعتؼ عل  األسةاب نالع امب اليت أمت إىل الىتتت الدةاس  من توؿ ت ز ع اسىواةات عل  الرالب ادلىعنت ن  .3
لك  ع م إيل: قدةاهت   ى  من توذلا زلانلة معت ة سةب تعنت ىؤمجء الروب نىب السةب ُب د

الشخ ية/ادلنر  الدةاس /طت قة الىدة س/ا اضت ةقسو/ادل امة العلوية ادلسىخدمة/الةيئة ا يرة  منب عدـ 
تنظي  ال قت نعدـ حب ال اجةات أن ضعف ادلىابعة ادلنيلية أن كتاىية الرالب للوامة أن نج م ظتنؼ سبنعو من 

 .الدةاسة نغَت دلك مػػن األسةاب

ةىائ  امجتىةاةات الق لية نالن ف   لية نأي مراـ مرل بة نتعي يىا بادلعل مات اإلح ائية نالتسـ  ح ت  .4
 الةياةية نمةاسىرا مع أسىاد ادلقتة حيث ؽلكن تقدًن اخلدمات اإلةشام ة الوزمة للروب ُب ض ئرا.

الذ ن تتتتنا  يرا دلناقشة تنظي  اجىواع مع الروب ادلىتتت ن مةاسيا  نعقد لقاءات مع أساتذة ادلقتةات  .5
  .نالق لية أسةاب الىتتت نإةشامى  إىل الرتؽ ادلنل  لى سُت مسى اىػ  الدةاس  ندلك بعد النىائ  الشرت ة 

تنظي  رلو عات للىق  ة ن قا  لوئ ة ادلنظوة لذلك  نإمكاةية تشصيع األساتذة عل  ادلشاةكة ُب ىذه  .6
  .ذىااجملو عات ناتىياة ال قت ادلوئ  لىنقي

اشًتاؾ الروب ُب مسابقات تاصة بادل ض عات الدةاسية تىناسب مع مسى اى  الى  يل  لغتض تشصيعر   .7
  .عل  امجسىذكاة نادلتاجعة من توؿ امجسىعدام ذلذه ادلسابقات

تشصيع الروب الذ ن ابدنا ربسنا  ُب مشاةكىر  ن اعليىر  الق لية نناجةاهت  الدةاسية  أن ربسنر  ُب ةىائ   .8
اتىةاةاهت  نادلراـ ادلرل بة منر  ندلك دبن رػ  شرامات ربسُت مسى ا أن اإلشامة هب  بُت زموئر  ندلك 

  .هبدؼ اسىوتاةى  ُب ىذا الى سن ت اعد ا  

ت جيو أساتذة ادلقتةات من توؿ ةنام القتؽ عن كيقية ةعا ة القتنؽ القتم ة بُت الروب نأعليىرا ُب الىعتؼ  .9
عل  الروب ادلىتتت ن مةاسيا  نقيامرػ  دبعاهة مشكوت الروب نؽلكػن عوب ةشتات عن الىدة س اهيػد 

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

إقامة الندنات نا اضتات نإعدام النشتات نالل حات نال  ف احلائرية ناليت ربث عل  امججىرػام  .71
 نادلنابتة ناسىغوؿ أنقػات القتاغ.

 عوب ملقات تاصة بادلىعنت ن دلىابعة حالة كب طالب عل  حده من توؿ ةنام القتؽ. .77

 طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة للالتسهيالت ال ادية  -

 الكلية بعض الدع  للروب دني امجحىياجات اخلاصة من حيث امجعاقة احلتكية ندلك عن طت ةتقدـ 

 ب دنا امجحىياجات اخلاصة. ت  َت من دةات دبداتب الكلية لىيسَت امجةىقاؿ للرو .7

 حىياجات اخلاصة باسىخدامو. ت  َت م عد كرتبائ  بالكلية  سوح للروب دنا امج .2

 تدة سية باألمناة األةضية بالكلية . ت  َت معامب ص تيات ن قاعات .3
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تشصيع الرػوب دنا امجحىياجػات اخلاصػة علػ  ادلشػاةكة القعالػة ُب كا ػة األةشػرة الػىت تقػدمرا  .4
 الكلية.

 آلية متابعة تنفيذ استراتيجية  التعليم والتعلم: -
جػػػػػػػػػػػػ مة األماء ليػػػػػػػػػػػػة دلىابعػػػػػػػػػػػػة تنقيػػػػػػػػػػػػذ اسػػػػػػػػػػػػًتاتيصية  الىعلػػػػػػػػػػػػي  نالىعلػػػػػػػػػػػػي  ندلػػػػػػػػػػػػك لضػػػػػػػػػػػػواف  ًب نضػػػػػػػػػػػػع 

 :ابعة تنقيذ اخلرةنمى
رػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػون تشػػػػػػػػػػػكيب  ت ػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن نحػػػػػػػػػػػدة ضػػػػػػػػػػػواف اهػػػػػػػػػػػ مة بالكليػػػػػػػػػػػة دلىابعػػػػػػػػػػػة تنقيػػػػػػػػػػػذ اخل -

 .أةشرة ادلىابعة الداتلية
 .دلدةجات نادلعامباعدام اسىواةات للوىابعة ُب ا -
الىرػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت نةىػػػػػػػػػػػػػػػػائ  اسىق ػػػػػػػػػػػػػػػػاءات شػػػػػػػػػػػػػػػػرة ُب تقػػػػػػػػػػػػػػػػاة ت ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػتةات نترػػػػػػػػػػػػػػػػة ةاألمىابعػػػػػػػػػػػػػػػػة  -

 .الروب
 .ناسىق اءات اخلتغلُت نادلسىقيد نمىابعة الىقت ت السن ي لسةام   -
 .يب الكلية لشئ ف الىعلي  نالروبكىابة الىقاة ت نة عرا إيل نك -
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 ألالضنمجاالث عمل خريجى كليت 
إتقػاف اللغػػة مػن احل ػ ؿ علػ  العد ػد مػن  ػتص العوػب الػىت تعىوػد علػ  َب الغالػب ىوكن تتغلػ  الكليػة  ػ

ةعض لػػن يوػػا  لػػ  عػػتض  ًتةػػتاآلةالىكن ل جيػػا ادلخىلقػػة ن زلػػب الدةاسػػة جباةػػب إجػػامة الىعامػػب مػػع نسػػائب 
 :الىت قد تىاح للختغلُترلامجت العوب 

 

 الحرة والترج ة بالهيئة العامة لالستعالمات التابعة لوزارة اإلعالمالترج ة  .1
 مجال السياحة .2
 الدعاية والتسويق .3
 العالقات العامة السكرتارية و  .4
 اإلذاعات ال وجهة .5

 فزيونيالتل  .6

 التدريس .7

 السفارات األجنبية .8

 شرمات االتصاالت .9
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 باألقضام أعضاء هيئت الخدريط ومعاوهيهم
ى

ىى-:جلوزوةاإلنقدمىاللغةىأوال:ىى-
 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىم
 رئيس القسم أستاذ مساعد أ.م.د/ ىانى عمى محمود  .1

 اعارة أستاذ مساعد أ.م.د/ ياسر خميس رجب  .2

األنشطة الطالبية بالكلية ومدير منسق  مدرس  / الميس محمد الجافى د  .3

 المركز الجامعي للتطىير المهني

 كمي انتداب مدرس غادة السيد زغمول د/  .4
 اعارة مدرس د/ عادل رفعت محفوط  .5
 اعارة مدرس د/ أحمد محمد أحمد محمد صابر  .6
  مدرس د/ ايياب موسي فريز  .7
 اعارة داخمية مدرس نغم ممدوح عبد الحفيظ د/  .8
  مدرس د/ عماد إبراىيم الدمرداش الديب  .9

  مدرس  / نجالء أحمد عونىد  .11
 اعارة مدرس د/ رباب أحمد أمين   .11
  مدرس د/ نيال أحمد عادل  .12
 مدير وحدة القياس والتقويم مدرس د/ محمد جمال حسين  .13
  مدرس  اسحق/ وفاء كمال د  .14
  مدرس  أحمد عبد العزيز                     ىني/ د  .15
 رعاية طفل مدرس ىالة بكر محمد شحاتو  د/  .16
 مدير مركز المغات والترجمة مدرس  سعودى صادق محمد                    / د  .17
 رعاية طفل مدرس  / بسمة محمود المحالويد  .18

  مدرس  / ريم عبد السالم أنورد  .19

  مدرس مساعد م.م/ سممى محمد صالح  .21

 رعاية طفل مدرس مساعد م/ راشيل رأفت زكيم.  .21
  مدرس مساعد وسام عمي محمد  م.م/  .22
 رعاية طفل مدرس مساعد ندا حسن محمدم/ م.  .23
 رعاية طفل معيدة م/ شرين حسن حسن عبدة  .24
  معيدة م/ والء محمد طو عثمان  .25

 

ىى
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ى-:األلمانوةقدمىاللغةىثانواىى:ىى-
ى

 

ى

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
 وكيل الكمية لمدراسات العميارئيس القسم و  أستـاذ  محمد وجدى الشريعي روة.د/ مأ  .1
   أستاذ مساعد أبوالعال  ىناء أحمد سيدأ.م.د/   .2
  مدرس د/ أيمن مبروك محمد  .3
 انتداب كمي مدرس د/ أحمد عبد اهلل محمد  .4
  مدرس  د/ شوقى رمضان مرشدى  .5
  مدرس خميلد/ محمد قدرى   .6
 رعاية طفل مدرس يات أحمد خميل آ د/  .7
 اجازة مدرس د/ شيرين فيصل عبد الرحمن  .8
 أجازة مدرس  / محمود عمى محمد عبد اهللد  .9
 أجازة مدرس د/ دعاء سيد محجوب  .11
  مدرس  د/ سامى سمير جوىر  .11
  مدرس  د/ أسامة إسماعيل زيدان    .12
  مدرس وليد احمد عبد الستار د/  .13
  مدرس  شاكر فيروز عزت/ د  .14
  مدرس مساعد الدين سيد / رشا عماد.مم  .15
  معيدة م/ سيام أحمد عيسى  .16
  معيد م/ محمود مرسي  .17

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى  
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 -:ثالثاى:ىقدمىاللغةىالفرندوةى-
 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
  مدرس  د/ نيى زكى حافظ  .1
 أجازة مدرس  / عامر محمود عبد المطيف د  .2
 أجازة مدرس  / رشا حسين محمد د  .3
  مدرس  د/ خالد محمد عبد الاله دياب  .4
  مدرس  عبد اهلل د/ أمل عبد الستار  .5
  مدرس د/ شيرين عبد الحميد  .6
  مدرس ميخائيل بر/ باسم صاد  .7
 ميمو عممية مدرس منال ممدوح يوسف احمد  د/  .8
  مدرس  سيد محمد / أحمد جمالد  .9
  مدرس مساعد عبد الناصر أبو ضيف / جالل.مم  .11
 بعثة مدرس مساعد أحمد حسن/ محمد .مم  .11
 دراسية جازةأ معيدة عمي حسنم/ نوران   .12
  معيد ايياب كمال عبد اليادي م/  .13
  معيدة م/ ايمان محمود عبد الرحمن   .14
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ى-:رابعاى:ىقدمىاللغةىاألدبانوةى
ى

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىى
 عميد الكميةرئيس القسم و  أستاذ  / باسم صالح عمى داود أ.د  .1
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ستاذ مساعدأ / إيمان أحمد خميفةأ.م.د  .2
 وكيل الكمية لشئون البيئة  ستاذ مساعد أ د/ إسحق فرج فييم .أ.م  .3
  أستاذ متفرغ أ.م.د/ عبد العال صالح  .4
  مدرس  / محمد خضر عبد المنعم د  .5
 المعموماتمدير وحدة تكنولوجيا  مدرس  / محمد السيد محمد ديابد  .6
  مدرس  د/ إيياب يوسف بسيونى  .7
 رعاية طفل مدرس  د/ بثينة عادل مرسى عفيفى  .8
 رعاية طفل مدرس د/شرين محمود محمد   .9
  مدرس د/ مشيرة محمود أحمد  .11
  مدرس د/ ىبة محمد إبراىيم  .11
  مدرس د/ عمى محمد عبد المطيف   .12
 رعاية طفل مدرس ايناس رجب عيد عمي  د/  .13
  مدرس مساعد عبد اهللأحمد / محمد .مم  .14
  مدرس مساعد انطوني اشرف انور م.م/  .15
  مدرس مساعد م.م/ اية محمود عبد الممطيف  .16
  مدرس مساعد م.م/ ىبو طو حداد   .17
 رعاية طفل معيدة صالح محمد م/ ندى   .18
  معيد م/ عماد عاطف عبد القادر  .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى  
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 -:خامداى:ىقدمىاللغةىاإلوطالوةى-
 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
 انتداب كلي أستاذ  .د/ شريف أبو المكارم عبد السالمأ  .1

 قسمالرئيس   استاذ مساعد عالية حسين سعيد سميماند/ أ.م.  .2
  مدرس  / وفاء محمد حسين د  .3
 اجازة  مدرس د/ كاترين صموئيل اسكندر  .4
  مدرس  نغم عبد الجواد عبد العزيز /د  .5
 زوجو ةمرافق مدرس  / محي الدين شمقامىد  .6
 رعاية طفل مدرس  / حسناء محمود أحمد د  .7
  مدرس  / خميفة حسن خميفةد  .8
 مدير وحدة متابعة الخريجين مدرس  / صابر محمود عبد المطمبد  .9

  مدرس  / مبروك عبد الحميد اسماعيلد  .11
  مدرس  / صالح كمال حسيند  .11
 بعثة خارجية مدرس مساعد م.م/ شيماء حسين محمد  .12
  مدرس مساعد م.م/ عادل سيد عبد المولي  .13
 بعثة خارجية مدرس مساعد م.م/ محمد رفعت محمد  .14
 اجازة دراسية مدرس مساعد م.م/ أحمد شحاتو إبراىيم  .15
  مدرس مساعد / عال عادل عبد الفتاحم.م  .16
  مساعدمدرس  م.م/ أحمد محمد القرني  .17
  معيد م/ محمد فرج محمد   .18
  معيد م/سعد رضا سعد   .19
  معيد م/اسماء مرتضي ىاشم  .21

ى
 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

 ى-:دادداى:ىقدمىاللغةىالصونوةى-

 

ىمالحظاتىالوظوفةىىاالدمىىم
  مدرس  / داليا رمضان محمود  د  .1
  مدرس / محمد أنور المدنى د  .2
  مدرس  / احمد ظريف ضيف محمدد  .3
 طفل رعاية مدرس مساعد مختار إبراىيم/ دعاء م.م  .4
 طفل رعاية مدرس مساعد / أسماء فتحى رشادم.م  .5
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 الهيكل ؤلاداري للكليت
 اإلدراية بالكمية مسئولو المكاتبأوال: 
 أ.د/ باسم صالح عمى داود عميد الكمية:  .1

 أيمان أحمد خميفة /أ.م.د: وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب .2

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

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

 ىبة ميران/ دأ.الجودة: ضمان مديرة وحدة  .5

 محمد السيد محمد ديابمدير وحدة تكنولوجيا المعمومات: د/  .6

 سعودي صادق محمد /مدير مركز المغات والترجمة: د .7

 محمد جمال حسين /القياس والتقويم: دمدير وحدة  .8

 محمود عبد المطمبصابر  /مدير وحدة متابعة الخريجين: د .9

 فاروق عبد الرحمن خالد/ مين الكمية: السيدأ .11

 صفاء عبد الرحمن عبد الصبور ة/مدير شئون العاممين: السيد .11

 سيام سيد محمد  /ة: السيدالطالبمدير رعاية  .12

 المنعم/محمد عبد مسجل الكمية: السيد .13

 اكرامي فتحي أحمد/ مديرة الشئون المالية: السيد .14

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

 مروان سامي شحاتو )اجازة بدون مرتب(/ ت الثقافية: السيدمدير العالقا .16

 محمد عبد الجابر محمدمدير قسم المخازن: السيد/  .17

 يوسف مختار يوسفنة: السيد/ امدير الخز  .18

 عمي مجدي عبد السميعل قسم الصيانة: السيد/ مسئو  .19

 كوثر صدقي ازىري/ ة: السيدالمعاملمسئول  .21

 ماجدة صالح محمد/ ةمكتب عميد الكمية: السيد مدير .21

 : األقسام اإلدراية بالكميةثانيا
ى:ىمكتبىأمونىالكلوة -

ى

 أمُت الكلية  تالد  اةنؽ عةد التمحنالسيد / 
ى:دكرتاروةىمكتبىرمودىالكلوة

  السيدة / ماجدة صوح زلود                  مد تة مكىب أ.م عويد الكلية
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 السيدة/ أحوـ طو إبتاىي 
 السيد/ بليغ محدي ةا ع 

 

ى:ىوحدةىذئونىالطالب -
 مسصب الكلية السيد  /  زلود عةد ادلنع 
 السيد/ زلود ةامي صة  

 السيد/ زلود تليب
 السيد/ ىين  زلود أة ة

 زلو م حسُتالسيدة/ ز نب 
 السيدة/ ىةو اهلل عةد احلويد

 السيدة/ ةشا زلود أمحد عةد القامة
 السيدة/ ىند امساعيب دك  )اجازة بدنف متتب(

 

 

 

ى:ىوحدةىرراوةىالطالب -
ى

 ةئيس ال حدة سراـ سيد زلود/ م
 ات ائ  ة اض   م رق  لاؿ عةد الكتًن/ م

 ات ائ  اجىواع   ةُت عي يا/ ةاةيا حسالسيدة
 ات ائ  ج الة نتدمة عامة سة/ معاء م رق  عةد التمحن اآلة

 

ى:ىوحدةىالدراداتىالعلوا -
ى

 / تَتي  زلود عةد التحي                           ةئيس ال حدةالسيد
  السيد/ زلود عل  الىرام 

 

ى:ىالعالقاتىالثقافوةوحدةى -
  )اجازة بدنف متتب( متناف سام  ش اتو مس ق / السيد
 صقاء زلو م سعد/ ةالسيد
ى:ىوحدةىذئونىالعاملون -

ى

 ةئيس ال حدة                 السيدة / صقاء عةد التمحن عةد ال ة ة 
 السيد / زلود سيد محدي
 السيدة/ معاء أب  السع م

 ناء  اسُت امساعيبسالسيدة/ 
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 السيدة/ مَت ت عةد اهابت عةد العي ي
 السيدة/ ةمحة حسن زلو م

ى:ىكتبةوحدةىالم -
 أمُت ادلكىةة ةضا ابتاىي  زلود السيد / 

 السيدة / ةغدة زلود  ت د
 السيدة/ محد ة ةا ب حسن 
 السيدة/ هن  زلود كواؿ

 ا / ة ة الد ن أمحد زلود )اجازة بدنف متتب(

 

 

 

ى:ىوحدةىالذئونىالمالوة -
 ةئيس الشئ ف ادلالية السيد / اكتام   ى   أمحد

  بدنف متتب(السيد /  سف امةايب زلود )اجازة 
ىوحدةىالمخازن:ى -
ى

 ةئيس نحدة  السيد/ زلود عةد اهابت
  السيد/ ةجب زلود تليقة
  السيد/ زلود عل  أمحد 

 

 وحدةىالمعامل:ى -
ى

 السيدة/ ك ثت صدق  ازىتي
  أمحد عةد السيدالسيدة / هنا 

  رلدي   سف ش اتوالسيد / 

 

 وحدةىالصوانة:ى -

 السيد / عل  رلدي عةد السويع
 )اجازة متض (السيد / أمحد  ؤام زلود 

 

ىالخزانة:ى -
   سف سلىاة   سفالسيد/ 
ى:ىوحدةىتكنولوجواىالمعلومات -

ى

  )اجازة بدنف متتب( ةباب مرٍت ىوؿالسيدة/ 
  متنة ةجبالسيدة/ 
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 أماكن الدراصت

 ومكاجب الخدماث واإلاكاجب الرئيضيت بالكليت

 الموقع العام: 
الػػػدنة األةضػػػ  ناألنؿ بػػػادلةٌت ادلقابػػػب  إىلتشػػػغب الكليػػػة مةػػػٍت ةئيسػػػيا  ىكػػػ ف مػػػن  سػػػة ط ابػػػة باإلضػػػا ة 

 )ادلةٌت القةل ( نكذلك أحد مدةجات مةٌت مدةجات األلسن بادل قع. 
 قاعات الدراسة: 

 جميزية: ناإل قسم المغة 
 الناحية اليوٌت بادلةٌت القةل  

 قسم المغة األلمانية: 
 الناحية اليستا بادلةٌت القةل  

 قسم المغة الفرنسية: 
  الناين بادلةٍت القةل الدنة 

 قسم المغة اإليطالية: 
 ادلةٌت التئيس  الدنة التابع ب

 قسم المغة األسبانية: 
 ادلةٌت التئيس  الدنة اخلامس ب

 قسم المغة الصينية: 
 قاعىاف بالدنة األةض  بادلةٌت القةل  
   قاعىاف بالدنة اخلامس بادلةٌت التئيس  

 المعامل: 
 ) جميع المعامل بالمبنى الرئيسى ( 

 الدور األرضي:  – 1
 (   713معوب ةق  )  -
 (   715معوب ةق  )  -
 ( 718معوب ةق  )  -

 الدور الثاني:  – 2
 (   215معوب ةق  )  -
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 (   216معوب ةق  )  -

 (LICمتكي امجبىكاة اللغ ي ) -

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

 : الرابعالدور  – 4
 (MULCH) سةاينإمعوب  -
   يل حاسب معوب  -

 مكاتب الخدمات: 
ى

 أوال : الدور األرضي بالمبنى الرئيسي: 
 الجانب األيمن : 

 مكىب مد ت متكي اللغات نالًتلة -

 معامب تدة س اللغات  -

 الجانب األيسر : 
 مكىب أمُت الكلية  -
 مكىب مسصب الكلية  -

 مكىب شئ ف الروب  -

 اخلي نة  -

 ادلخازف  -

 ال يدلية -

 نحدة الى   ت -

 ثانيا : الدور الثانى بالمبنى الرئيسى: 
  : الجانب األيمن 

 ًتةت اآلةقاعة شةكة  -

 معامب تدة س اللغات  -

 الجانب األيسر : 

 مكىب أ. م / عويد الكلية  -

 مكىب سكتتاة ة عويد الكلية  -
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 قاعة رللس الكلية  -

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

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

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

 مكىب ةئيس قس  اللغة اإلسةاةية  -

 مكىب ةئيس قس  اللغة األدلاةية  -

 نًتنمجت الك -

 ثالثا : الدور الثالث بالمبنى الرئيسي: 
 اه مة نامجعىوام ضوافمكىب مد ت نحدة  -

 مكاتب األقساـ )أعضاء ىيئة الىدة س نادلعانة ف( -

 ادلكىةة -

 رابعا : الدور الرابع بالمبنى الرئيسي : 
 ليي ةصلاإلمكىب ةئيس قس  اللغة  -

 اإل رالية  مكىب ةئيس قس  اللغة -

 ةعا ة الروب  -

 ادلشًت ات -

 الشئ ف ادلالية -
 كنًتنؿ الدةاسات العليا -

 خامسا : الدور الخامس بالمبنى الرئيسي: 
 الدةاسات العليا -

 شئ ف العاملُت  -

 نحدة تكن ل جيا ادلعل مات  -
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 وحدة شئون الطالب
ى

 تسصيب الروب نإعدام الق ائ  نإعوهنا.  .7

 ت ز ع نلع اسىواةات التغةات للروب ادلسىصد ن.  .2

 تسلي  اسىواةات الكشف الريب للروب ادلسىصد ن.  .3

4.  .  تسلي  إ  امجت م ع التسـ 

 تسلي  مكا آت الىق ؽ.  .5

 . اتلق  األعذاة ادلتضية من الروب ناسىكواؿ إجتاءاهت .6

 اسىختاج الةراقة اهامعية للروب.  .7

 اسىختاج براقة الىتمُت ال    للرالب.  .8

 ات النقب العاـ للروب. اعىوام اشًتاكات السكك احلد د ة نأت بيس .9

 اعىوام اسىواةات اسىختاج براقات التق  الق م .  .71

 ربد د م قف الرالب من الىصنيد َب حالة بل غو السن القاة ةية.  .77

 اعىوام اسىواةات ج از السقت.  .72

 الكلية.  إىلالقياـ بتعواؿ الى   وت من ن  .73

 القياـ بتعواؿ الىشعيب.  .74

 قدـ قةب بدء الدةاسة نبعد تتشيح مكىب الىنسية  ن ى  قيده   قيد الرالب بناء عل  طلب ممحوظة:
بالكلية بعد اسىيقاء أنةاقو نبعد ت قيع الكشف الريب عليو ٍب  ى  م ع التسـ  ادلقتةة ندب جب إ  اؿ م ع 

 التسـ  مع ص ةة شخ ية للرالب  ى  اسىختاج الةراقة اهامعية.
 نظام التشعيب بالكمية :  

ى

تنازليػا تتتيةػا مرلقػا  علػ  مسػى ا الكليػة ن قػا  للوصوػ ع امجعىةػاةي نةسػةىو ادلئ  ػػة  تتػب الرػوب  -
 :   إىلنتق يلو كالى

 الروب احلاصل ف عل  الناة  ة العامة من ال طن :  – 7
اجملو ع امجعىةاةي = رلو ع الناة  ة العامة + مةجة الرالب َب اللغػة األنىل + مةجػة الرالػب َب اللغػة 

 جة الرالب َب اللغة العتبية الناةية + مة 
 طوب الشرامات ادلعاملة :  – 2

اجملوػػ ع امجعىةػػاةي = اجملوػػ ع الػػ اةم مػػن مكىػػب الىنسػػية + مةجػػة الرالػػب َب اللغػػة األنىل  +  مةجػػة 
 الرالب َب اللغة العتبية 

 ربسب النسةة ادلئ  ة للوصو ع امجعىةاةي .  -
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ربقػػة التغةػػات بػػدءا مػػن التغةػػة األنىل نبرت قػػة تىابعيػػو حػػىت  سػػىكوب العػػدم ا ػػدم للقسػػ  الػػذا  -
 ػلدم بقتاة من رللس الكلية َب ض ء ما  ل  : 

 * السعة ادلكاةية لقاعات الدةس                     * ةغةات الروب 
 * الق ة الةشت ة ) اذليكب الىدة س  ( 

 : باألقسام العممية إجراءات التظمم من القبول
ى

  ى   ىح باب الىظلوات دلدة أسة ع من تاة خ إعوف ةىيصة الىنسية الداتل  . 
 .ى جو الرالب إىل مكىب شئ ف الروب بالكلية لكىابة طلب م جرا  إىل عويد الكلية  

 .قـ  عويد الكلية بىشكيب هنة لق ص النظلوات  

  باب الىظلوات  ما  من غلة  75 ى  الةت ُب الىظلوات توؿ. 

 .ى  إعوف ةىيصة الىظلوات   
 

 الفئات المستثناة من قواعد التشعيب:  
ى

باهامعة ) قتاة رللس اهامعة ُب  أبناء أعضاء ىيئة الىدة س نمعانةير  نالعاملُت – 7
 % من العدم الكل  للروب.  5( نَب حدنم  31/7/2112
 تتغل  مداةس اللغات دبا َب دلك مدةسة ادلنيا للغات.  – 2
 الروب الذ ن مةس ا لغة ثاةية َب ادلتحلة الناة  ة ترابة القس  الذي  تغة ف اإللى اؽ بو.  – 3
قسػػ   تػػت نبشػػتط أف تنرةػػة علػػير   إىلالتاسػة ف بالقتقػػة األنىل ن تغةػػ ف َب الى   ػػب مػػن قسػػ   – 4

د ػػػػد َب ةقػػػػس العػػػػاـ الػػػذا كػػػػاف بػػػػو الرالػػػػب نقػػػػت الىشػػػػعيب أن العػػػػاـ معػػػا َت اإللى ػػػػاؽ بالقسػػػػ  اه
  تت مع اعىةاة السنة األنىل سنة ةس ب للقئىُت.  إىلاهامع  الذي  ى   يو النقب من قس  

قس  سلالف دلا الى ق ا بو نتعىػس السػنة األنىل  إىلالناج  ف بالقتقة األنىل ن تغة ف َب الى   ب  - 5
 ن  ص علير  َب الةند التابع ناخلامس. سنو ةس ب للقئىُت ادل

 ( من القئات ادلسىنناة.  5   4 شًتط م ا قة نىل األمت َب الةند )  -

 باق  أعدام الروب الىت مل تةد التغةة بعد  دتل ف ضون احلد األمىن عند إبداء التغةات.  -

مػػػن مل  ةػػػدنا  إدا أقىضػػػ  احلقػػػاظ علػػػ  السػػػعة ادلكاةيػػػة نامجمكاةػػػات الةشػػػت ة للقسػػػ  عنػػػد ت ز ػػػع -
التغةػػػات  حقػػػًتح ت ز ػػػع ا ػػػ لُت طةقػػػا  دلعيػػػاة اجملوػػػ ع امجعىةػػػاةي ن قػػػا دلػػػا  قىضػػػيو صػػػا  تناسػػػػب 

 األعدام باألقساـ مع امجمكاةات ادلىاحة. 

 إجراءات استخراج البطاقة الشخصية أو بدل فاقد
 نالروب لىسلي  النو دج اخلاص بالةراقو بعد اسىيقائو.  شئ ف الىعلي  إىل ىقدـ الرالب  -
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 تقـ  امجماةة دبتاجعة الةياةات ناعىوام النو دج نتىوو. -
  ى  تسلي  الرالب النو دج ادلعىود ُب اليـ  الىايل لىقدؽلو. -

 :إيقاف القيد واألعذار
اسيىُت أن   ب توؿ مدة الدةاسة غل ز جمللس الكلية أف   قف قيد الرالب دلدة سنىُت مة  -

 بالكلية إدا تقدـ بعذة مقة ؿ نُب حالة الضتنةة غل ز جمللس اهامعة ز امة مدة نقف القيد.
الرالب لو احلة ُب الىقدـ باعىذاة لقتصىُت مىىاليىُت توؿ سن ات الدةاسة بالكلية ن غل ز  -

 للرالب.ُب حالة الضتنةة بقتاة من رللس اهامعة منح  تصة ثالنة 
 إجراءات صرف مكافآت التفوق

%  تكنت ُب امى اف الناة  ة العامة ػل ب  81الروب اهدم بالقتقة األنىل احلاصلُت عل   -
 417.5جنيرا  نالروب احلاصل ف عل  مةجات  84كب منر  عل  مكا تة الىق ؽ ب اقع 

جنيو باسىنناء  721ع ػل ب كب منر  عل  مكا تة الىق ؽ ب اق -بدنف ادلسى ا الت يع– تكنت 
 الروب ال ا د ن ن الروب احلاصلُت عل  الشرامات ادلعاملة.

طوب القتؽ الناةية ن النالنة ن التابعة ادل ت ُت احلاصل ف عل  تقد ت امىياز ت تؼ ذل   -
جنية 84جنية ن احلاصل ف عل  تقد ت جيد جدا  ت تؼ ذل  مكا تة تق ؽ 721مكا تة تق ؽ 
 جنية ُب احلالىُت.61احلاصلُت عل  الشرامات ادلعاملة ت تؼ ذل  ادلكا تة ب اقع مع متاعاة أف 

 إجراءات تأجيل تجنيد الطالب
 ى  إةشاء سصوت بامساء الروب الةنُت بالقتؽ األةبعة تىضون اس  الرالب  العن اف  ةق    -

 جند(. 6الةراقة العسكت ة )
جند  ن تسليورا دلسئ ؿ شئ ف  6قة عل  الروب إحضاة النو دج العسكتي + الةرا -

 الىعلي  ن الروب.
 ى  اسىكواؿ النو دج لىسصيب القتقة نالقس  ادلسصب هبا نالعن اف نالتق  الق م  نجرة  -

 ادليوم نالتق  النوث  للةراقة العسكت ة.
 ى  ت نيف النوادج العسكت ة حسب ا ا ظات ن إعدام كش ؼ ح ت ذلا نبعد ادلتاجعة  -

 ةسخ.6لى قيع عل  الكش ؼ نتىورا ن ت   تىا  ى  ا
 ى  اةساؿ الكش ؼ ن ادلت ة بكب كشف النوادج العسكت ة هبا التق  النوث  حسب  -

 مكىب اإلت اؿ العسكتي باهامعة. إىلا ا ظات 
 عاـ. 28 قـ  مكىب اإلت اؿ العسكتي بإةساؿ ةق  الىتجيب اخلاص بالرالب حىت سن  -
لىتجيب ُب السصوت الدةاسية للتج ع إليرا ُب حالة إحىياج الرالب لتق   ى  تسصيب أةقاـ ا -

 الىتجيب عند اسىختاج ج از سقت عل  سةيب ادلناؿ.
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سنو ما مل  كن زلدما  م ققو من  78مج غل ز أف  لى ة طالب بالكلية بعد إسبامو سن  -
 الىصنيد.

مل  قدـ إحدا الشرامات  عاما   تكنت ما 21مج غل ز اسىوتاة الرالب الذي  ةلغ سن  -
 التمسية الدالة عل  م ققو من الىصنيد منب:

 شرامة اإلعقاء من اخلدمة العسكت ة. -
 شرامة تتجيب اخلدمة العسكت ة. -
 شرامة تتم ة اخلدمة العسكت ة. -

 وحدة رعاًت الطالب
شػرة الروبيػة أثنػاء العػاـ الدةاسػ  ناإلجػازة اآلةمكىب ةعا ػة الرػوب ىػ  الرت ػة الشػتع  دلواةسػة ليػع 

 شرة الروبية بالكلية )م. مجميس اهاُب(. اآلةال يقية بالىنسية مع منسة 
 شرة الىت سباةس ماتب ال حدة ى  : اآلةن 

  تم ة "   –النشاط الت اض  ن شوب: " ليع األلعاب الت اضية لاعية  . أ
 –مةاجػات  –م ػاةعة  –ة ػع أثقػاؿ  –تػنس طانلػة  –) سػةاحة  –سػلة (  – د  –طائتة  –) كتة قدـ 
 لياقة بدةية ( طلةة نطالةات .  –تنس ملعب  -اسك اش   –ألعاب ق ي 

شػػعت  -معل مػػات عامػػة   -قػػت ف كػػتًن   -النشػػاط النقػػاَب ن شػػوب : ) أحبػػاث ثقا يػػة   . ب
 نزجب .....اخل ( . 

منةات تدة ةيػػة َب  –شػػرتة   –جػػ .  النشػػاط امججىوػػاع  نالػػتحوت ن شػوب : ) أحبػػاث اجىواعيػػة 
 اإلسعا ات األنلية .......اخل ( . 

 م .    ةشاط اه الة ناخلدمة العامة ) طلةة نطالةات ( 
 نػػػػ ف  – نػػػػ ف شػػػػعةية  -م سػػػػيق    –ىػػػػػ .   النشػػػػاط القػػػػٌت ن شػػػػوب : ) كػػػػ ةاؿ دلػػػػن لد ػػػػة ادل ىةػػػػة 

 مستح نسبنيب ( .  –كيلية تش
 مسػػػػػػػػػػػػػػػابقات  –رلػػػػػػػػػػػػػػػوت حػػػػػػػػػػػػػػائط  –ن .    ةشػػػػػػػػػػػػػػاط األسػػػػػػػػػػػػػػػت ن شػػػػػػػػػػػػػػوب : ) معػػػػػػػػػػػػػػػاةض  نيػػػػػػػػػػػػػػة 

 سلىلقة ...اخل ( .  
  -ولتسجيل األسر يتبع اآلتي :

 ( طالب نطالةة .51مج تقب األستة عن عدم ) – 7
  سصب الرالب َب أستة ناحدة  قط .   – 2
 تسد د ادلةلغ ادلقتة لكب أستة .  – 3
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.   اللصنػػة العلويػػة: ن ىةػػٌت النػػاما الرػػوب ادل ىػػ بُت علويػػا ن كت ػػا لعوػػب ابىكػػاةات ناتًتاعػػات  ح
 علوية باإلضا ة لىنوية قدةات الروب َب اسىخداـ احلاسب اآليل .

 اإلعػػػػػػػػػػػػدام لعوليػػػػػػػػػػػػة اةىخػػػػػػػػػػػػاب اربػػػػػػػػػػػػام الرػػػػػػػػػػػػوب ربػػػػػػػػػػػػت إشػػػػػػػػػػػػتاؼ إماةة الكليػػػػػػػػػػػػػة دبػػػػػػػػػػػػا  ضوػػػػػػػػػػػػػن  – 2
 احليدة الىامة.      
 رلاؿ التعا ة امججىواعية للروب من توؿ صندنؽ الىكا ب ناإلعاةػات نتشػوب إعاةػات العوب َب – 3

 كىب مةاسية ( .   –موبس  -عينية " ) العينية : ةظاةات طةية  –" مام ة 
ى

ىالحصولىرلىىإرانةىصندوقىالتكافلىاالجتمارىى:ىإجراءاتى
 . ةة ال ندنؽ من مكىب ةعا ة الروب ى  س ب نتعةئة اسىوا .7

دة امججىواعيػػػػة الىػػػػابع ذلػػػػا  حقػػػػدـ حبنػػػػا  اجىواعيػػػػا  مىضػػػػونا عػػػػدم أ ػػػػتام األسػػػػتة نمعىوػػػػدا  مػػػػن ال حػػػػ .2
 .  الرالب

 تقدًن ما  قيد متب األستة:  .3

 .  الرالب مقتمات متتب من جرة العوبإدا كاف نىل األمت  عوب باحلك مة  قدـ  . أ
يػػازة زةاعيػػة مػػن اهوعيػػة إدا كػػاف نىل األمػػت  عوػػب بالقوحػػة  قػػدـ الرالػػب مػػا  قيػػد عػػدـ نجػػ م ح . ب

 . اليةاعية

دة مػن جرػة حك ميػة جػ . إدا كاف نىل األمت  عوب باألعواؿ احلتة  قدـ الرالػب شػرامة إماة ػة معىوػ
 .  بدتب نىل األمت

 قى ػػػت تقػػػدًن اإلعاةػػػات امججىواعيػػػة علػػػ  الرالػػػب ادل ػػػتي اهنسػػػية ادلسػػػىصد نالػػػذا مل ت ػػػدة  .4
 .  ده أحكاـ تتم ةية من قةب اهامعةض

تاصػة ربػدم مػن قةػب ى  اتىيػاة الرػوب ادلىقػدمُت ل ػندنؽ الىكا ػب امججىوػاع  طةقػا لق اعػد   .5
 .  اللصنة ادلخى ة

 

   -انتخابات اتحاد الطالب:
ى

 ىخابات . اآلة  دة عويد الكلية قتاةا ماتليا  ىضون تشكيب هاف اإلشتاؼ عل   -
   -شتنط الىقدـ للًتشيح لعض  ة اربام الروب : -

 أف  ك ف الرالب مىوىعا جبنسية لر ة ة م ت العتبية .   .7

 أف  ك ف الرالب مسىصدا َب  تقىو الدةاسية .  .2

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

 أف  ىوىع حبسن السَت نالسل ؾ ناخللة الق ًن .  .4

 أف  ك ف مسدما لتسـ  امجربام .  .5
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 ت . أمج  ك ف شلن صدةت ضده أحكاـ تتم ةية أن عق با .6

 ىخابات .اآلة شًتط دلن  ديل ب  تو أف  ك ف مسدما للتسـ  نمقيدا جبدنؿ  -
 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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 وحدة مخابعت الخريجين
 نبذةىرنىالوحدة:ى

نةبرر  بالكلية ندلك بقتاة رللس كلية األلسن  جامعة  أةشئت ال حدة هبدؼ مىابعة اخلتغلات ناخلتغلُت
بتئاسة أ.م. السيد السيد إبتاىي   2175 /74/14بىاة خ  ( ادلنعقدة6( باهلسة ةق  )72ةق  ) ادلنيا

 سري .

 اس  ال حدة باللغة العتبية:

 نحدة مىابعة اخلتغلُت

 اس  ال حدة باللغة اإلصلليي ة:

Graduates’ Follow-up Unit (GFU) 
 

ىالرؤوـــــــــــــــة  
حبيث تى ا ة لىر  ت نربسُت السام  الدةاسية  (من توؿ مىابعة تتغل  الكلية)مع اجملىوع الدائ  الى اصب 

 ناإلقليو  نالعادل . ا ل العوب  س ؽمع مىرلةات 
 

 الردـــــــــــــالة
ناخلتغلُت   ىح قن ات ات اؿ نت اصب بُت الكلية نتتغليرا من أجب الىعانف اذلامؼ نالةناء خلدمة الكلية

 .ناجملىوع
 

دافـــــــــــاأله  

 والرسالة السابقتين سىف يتم العمل على تحقيق األهداف التالية:في ضىء الرؤية 
 

  نالكلية من توؿ بت د الكًتنين لل حدة نم اقع اخلتغلُت الروب ن  بُتمةاشت بناء قناة ات اؿ
   الى اصب امججىواع 

  نالعوب عل  إجتاء اسىةياةات منة ة للختغلُت للروب قيد الىختج ن إةشاء ق اعد بياةات
  ؿ عل  لوسىقامة من تسات اخلتغلُت نلل ق ؼ عل  أسةاب صلاحر  أن اتقاقر  ُب احل

  تصة عوب من توؿ الىخ ص 

  نكذلك منةات تساى  نتساعد عل  ت ظيقر  اخلتغلُت بى د دالروب ن تنوية مراةات  
 ادلساعلة ُب إةشام من  تغب منر  ُب اسىكواؿ مةاساتو العليا 

  تناسب  غلام  تص عوب خلتغل  الكليةنالسع  إلامجت اؿ باذليئات نادلؤسسات نالشتكات
ادلؤسسات تلك نةجاؿ  اخلتغل فإقامة  ـ  سن ي  دع  إليو العوب عل  زب  اهت   ن 

 .ناذليئات نالشتكات اليت ربىاج إىل ت ظيف خلتغل  الكلية

 

 القوــــــــــم
 تعانف 
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 ربدي 

 سبيي 

               

 
الوحدة ذعار  

شعاة ال حدة عةاةة عن مائتة صقتاء ى  مشس ادلعت ة نرب ي القةعة اهامعية ادلتبعة نشرامة 
التخرج ليس نهاية مىصرة إىل باب تتك ازي الل ف مقى ح  دبا  تمي إيل  كتة أف " الىختج
". أل اف شعاة ال حدة ُب ال قت داتو متت دة عن أل اف شعاة وإن ا بدايته الطريق
 اهامعة.

 

 التذكولىالحاليىللوحدة

 تىةع ال حدة قراع شؤنف تدمة اجملىوع نتنوية الةيئة ن ىك ف  ت 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 اللغة الصينيةقسم   داليا رمضان طنطاوي. د   

منال ممدوح يوسف . د 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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 ا وحدة الدراصاث العلي
 المهام التى تقوم بها الوحدة : 

 . القياـ بتعواؿ الىسصيوت لتسائب ادلاجسىَت نالدكى ةاه نمىابعة نةنم تقاة ت ادلشت ُت. 7
 . القياـ بإجتاءات مناقشة ةسائب ادلاجسىَت نالدكى ةاه . 2
 . العوب دبصاؿ ادلنح نالةعنات اخلاةجية نالداتلية ناإلشتاؼ ادلشًتؾ . 3

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

الليسػػػاةس ُب اآلماب مػػػن إحػػػدا اهامعػػػات ادل ػػػت ة ُب لغػػػة الىخ ػػػص نبالىقػػػد ت ةقسػػػو  أن علػػػ  مةجػػػة 
معاملػػػة أل روػػػا مػػػن معرػػػد علوػػػ   تػػػت منػػػاظت لكليػػػة األلسػػػن معػػػًتؼ بػػػو مػػػن اجمللػػػس األعلػػػ  للصامعػػػات 

العتبية إحداعلا لغػة أنةبيػة نبالىقد ت ةقسو عل  أف  ك ف الرالب قد مةس لغىُت أجنةيىُت  ضو عن اللغة 
  نىقع هبا َب الة ث العلو  نمىابعة الدةاسات العلوية احلد نة.

 حقةػػب الرػػوب ال ا ػػدنف احلاصػػػل ف علػػ  مةجػػة ليسػػػاةس معاملػػة نمعػػًتؼ هبػػػا مػػن اجمللػػس األعلػػػ      -2
أف  كػػ ف  للصامعػػات بىقػػد ت عػػاـ جيػػد ندلػػك بعػػد صػػدنة ادل ا قػػات الوزمػػة ناترػػاة إماةة ال ا ػػد ن علػػ 

 الرالب قد مةس لغىُت أجنةيىُت إحداعلا لغة أنةبية  ضو عن اللغة العتبية.
 يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير أأللسن:

أف  ىابع الدةاسة دلػدة سػنىُت علػ  أف تكػ ف الدةاسػة َب السػنة األنىل مةاسػة عامػة  ناف ؼلىػاة َب  .7
 أن األمبية.  السنة الناةية امجلى اؽ بإحدا الشعةىُت اللغ  ة

أف  قػػـ  بعػػد صلاحػػو َب ادلقػػػتةات الدةاسػػية ادلرل بػػة َب ىػػذ ن العػػػامُت بإعػػدام ةسػػالة َب م ضػػػ ع  .2
 قًتحو رللس القس  ن  ا ة عليو رللس الكلية ن قته رللػس الدةاسػات العليػا نالة ػ ث دلػدة سػنة 
عل  األقػب مػن تػاة خ م ا قػة رللػس الكليػة علػ  تسػصيب ادل ضػ ع نأف  ػؤما  يرػا مناقشػة علنيػة 

 قةلرا هنة احلك . ت
 :السنة األولى* مقررات 

 نطتؽ الة ث   ىلاحلاسب اإل .7
 اللغة العتبية  .2
 حضاةة   .3
 مةاسات أمبية .4
 مةاسات لغ  ة  .5
 عل  الًتلة  .6

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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 لغة اجنةية ثاةية    .7

مةاسػػات أمبيػػة ناحلضػػاةة سػػيوناة )سػػاعىاف اسػػة عيا ( مػػن  عقػد ُب كػػب مػػن مػػ ام مةاسػػات لغ  ػػة ن  -
الساعات ادلقتةة نتقدة مةجة أعواؿ السنة بعشت مةجات ُب كب مقتة من ىذه ادلقػتةاسبن النرا ػة 

 .العظو  لكب منرا

 .ػلدم القس  اللغة األجنةية الناةية ن  ا ة رللسالكلية عل  ىذا -
 السنة الثانية *

 الدراسات األدبية أو شعبة الدراسات المغويةشعبة يختار الطالب 
تتىيػػب الرالػػب للىعػػػتؼ علػػ  طةيعػػػة الن ػػ ص األمبيػػػة  إىلهتػػػدؼ ىػػذه الدةاسػػػة  شعععبة الدراسعععات األدبيععة:

 نسياقاهتا النقا ية َب أطت ةقد ة نمقاةةة لقتاءهتا عل  مسى  ات معت ية مىن عة َب عوقرا.
 مقررات شعبة الدراسات األدبية:

 ة  ص أمبية .7
 مةاسات أمبية .2
 مناى  النقد األميب .3
 حضاةة اللغة .4
 مناى  نةظت ات األمب ادلقاةف .5
 طتؽ حبث .6
 لغة أجنةية ثاةية .7
 اللغة العتبية .8
 احلاسب اآليل .9

تتىيػب الةاحػث لىعػتؼ العلػـ  اللغ  ػة ادلخىلقػة األساسػية  إىلهتػدؼ ىػذه الدةاسػة : شعبة الدراسعات المغويعة
َب تت رة الدةاسات اللغ  ة الىت تؤىلو لى د ػد الىخ ػص الػذا  قضػلو إلجػتاء مةاسػة عويقػة َب ادلتاحػب 

 الىالية من الدةاسات العليا. 
 مقررات شعبة الدراسات المغوية:

 مةاسات أسل بية .7
 مةاسات ممجلية .2
 طتؽ حبث .3
 لغ  ات ترةيقية .4
 لغ  ات مقاةةة نتقابلية .5
 مةاسات معصوية .6
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 عل  اللغة الىاةؼل  .7
 لغة أجنةية ثاةية .8
 اللغة العتبية .9
 احلاسب اآليل .71

تعقػػػد حلقػػػة ةقػػػاش ُب كػػػب مػػػامة مػػػن مػػػ ام: مةاسػػػات أسػػػل بية  مةاسػػػات ممجليػػػة  مةاسػػػات معصويػػػة   -
النرا ػة العظوػ  لكػب نتقابلية ؼل ص ذلا  س مةجات أعواؿ سنة مػن  لغ  ات ترةيقية  لغ  ات مقاةةة

 .مامة
تعقد حلقةةقاش ُب كب من الدةاسات األمبية نمناى  النقد ناألمب ادلقػاةف نحضػاةة اللغػة نزب  ػلرا  -

 . س مةجات )أعواؿ سنة( من النرا ة العظو  لكب مامة
 :شروط عامة

% مػػػػن رلػػػػ ع السػػػػاعات ادلخ  ػػػػة 75غلػػػػب أف  سػػػػى ُب الرالػػػػب ةسػػػػةة حضػػػػ ة مج تقػػػػب عػػػػن  .7
  ػػػدة رللسػػػالكلية بنػػػاء علػػػ  طلػػػب األقسػػػاـ ادلخى ػػػة قػػػتاة  حتمػػػاف الرالػػػب الػػػذي مل للوقػػػتة. 

النسػػةةمن الىقػػدـ إلمى اةػػات ادلػػامة أن ادلػػ ام الدةاسػػية ادلقػػتةة لدةجػػة ادلاجسػػىَت إمج   سػػى ؼ ىػػذه
 .إداقدـ عذة ا  قةلو رللس الكلية  يعىس غائةا بعذة مكى ب

هنا ػة شػرت مػا   ن عقػد منة ثػاف للرالػب التاسػب ُب   عقد إمى اف لكػب منالعػامُت الدةاسػيُت ُب .2
 .مقتة أنمقتة ن عل  األكنت ُب هنا ة سةىوس من ةقس العاـ

 .إدا تكتة ةس بو  لـي بإعامةاإلمى اف  يوا ةسب  يو ُب العاـ الدةاس  الىايل ُب شرت ما   .3
هػػػامع  الىػػػايل ُب الرالػػب التاسػػػب  يػػتكنت مػػػن مػػػامتُت سبػػنح لػػػو  تصػػة اإلمى ػػػاف ُب هنا ػػػة العػػاـ ا .4

شرت ما  ندلك ُب ادلقتةات اليت ةسب  يرا  قط. ن كػ ف لػو حػة متػ ؿ الػدنة النػاين مػن ةقػس 
 .إدا تكتة ةس بو ُب مامة أن مامتُت عل  الكنت .العاـ

 .مج تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػتص متػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اإلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ُب ليػػػػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػن أةبػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػتص .5

ينون تػػػاة خ   ػػػلو ندلػػػك دلػػػتة ناحػػػدة مج  عػػػام قيػػػد الرالػػػب بالدةاسػػػات العليػػػا إمج بعػػػد مػػػتنة عػػػام
 . قط

 . ةُت ُب شرامة مةجة ادلاجسىَت مامة زب ص الرالب نم ض ع التسالة نالىقد ت .6

 درجة دكتوراه األلسن
 :يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه األلسن
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أف  كػ ف حاصػػو  علجدةجػػة ماجسػىَت األلسػػن ُب ةقػػس الىخ ػػص بىقػد ت )جيػػد( علػػ  األقػػب أن  .7
معاملة ذلا من معرد علو   تت معًتؼ بػو مػن اهامعػة نبػنقس الىقػد ت ُب الليسػاةس عل  مةجة 
 .نادلاجسىَت

 شاةؾ ُب احللقػات النقاشػية )السػوناة( الػيت  نظورػا القسػ  لرػوب متحلػة الػدكى ةاة نأةيقػـ   أف .2
 . يرا متتُت سن  ا  عل  األقب بعتض مةاساتو نأحباثو

لػس الدةاسػػات العليػا نالة ػ ث بنػاء علػ  اقػًتاح رللػػس أف  قػـ  بة ػث مةىكػت  يو ضػ ع  قػته رل .3
 .الكلية دلدة سنىُت عل  األقب من تاة خ م ا قة رللس الكلية عل  تسصيب ادل ض ع

 .أف  قدـ ةسالة تقةلرا هنة الى كي  نأف  ؤمي  يرا مناقشة علنية .4

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

 .مكى ةاه األلسن مامة الىخ ص نم ض ع التسالة نالىقد ت  ةُت ُب شرامة مةجة .6
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 ؤلاصباهيت والثقافت اللغت في اإلاشترك اإلاصري -اإلااجضخيرألاوروبي

 صاالمىكا )اصباهيا( وجامعت اإلاىيا جامعت بين

 بيانات عامة
 التمبس التابع لالتحاد االوروبي.يأتي إنشاء هذه الدرجة في إطار التمويل من برنامج 

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

جامعة ادلنيا )كلية  -حل اف )كلية امجماب  قس  اللغة امجسةاةية( جامعة -اللغة امجسةاةية(
جامعة امجزىت )كلية اللغات نالًتلة بنُت نبنات قس  اللغة  -امجلسن  قس  اللغة امجسةاةية(

جامعة امجسكندة ة  -سةاةية ن ماهبا(ألماب قس  اللغة اآلجامعة القاىتة )كلية ا -امجسةاةية(
 )كلية اآلماب(

جامعة ب ل ةيا  -جامعة سادلنكا )اسةاةيا(: وروبية المشاركة بالتدريس في المشروعأل ا الجامعات -
 جامعة ك ؽلسا )الستغاؿ( -)ا راليا(

جامعة القاىتة ) ى  تدة س ادل ام الىوريد ة ُب جامعة القاىتة  : المقر الرئيسي لمبرنامج في مصر -
معة ادلنيا نمشتؼ مشاةؾ  نىو  بينوا  ى  تسصيب التسالة للرالب دبشاةكة مشتؼ من جا

 للصامعات ادل ت ة ادلشًتكة بادلشتنع(.

 36-32ساعة معىودة )ما عامؿ  91: عدد الساعات المعتمدة في البرنامج طبقا لمنظام االوروبي -
 ساعة معىودة بالنظاـ امجمت ك  ادلىةع دب ت(

 هداف البرنامجأ
باللغة نالنقا ة اإلسةاةية نتنوية مراةاتو اللغ  ة نالة نية  ردؼ ىذا السةام  ايل تر  ت معت ة الرالب : اوال

 ُب رلاؿ الىخ ص طةقا للوعا َت نادلقا يس الدنلية.
 ردؼ السةام  ايل تر  ت قدةات الىعل  الذاٌب نتتسيخ مةامئ الة ث العلو  نالى ليب نالنقد اليت : ثانيا

 ما نصب اليو العل  ُب اجملاؿ.تىيح للوىخ  ُت م اكةة كب ماى  جد د نال ق ؼ عل  احدث 
 ىراء من الدةاسة ُب السةام اآلةادلراةات األساسية اليت سيكىسةرا الرالب بعد 

 ساسيةأمهارات 
أف  سىريع الرالب ترةية ادلعاةؼ ادلكىسةة نتىك ف لد و مراةة ُب حب ادلشكوت ُب اطاة  .1

 ة دبصاؿ مةاسىو.جد د أن غَت معىام ماتب سياؽ عاـ )أن مىةا ن ادلعاةؼ( نمىعل
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اف   ةح الرالب قامةا عل  امماج ادلعاةؼ نم اجرة اشكالية صياغة األحكاـ اةروقا من  .2
معل مات زلدنمة  ا ضا تشوب تتموت ح ؿ ادلسئ ليات امججىواعية نامجتوقية ادلىعلقة بىرةية 

 معت و ناحكامو.

اليت تسىند اليرا ىذه ادلعاةؼ أف  ىعتؼ الرالب عل  كيقية ت صيب النىائ  نادلعتؼ ناألسةاب  .3
 نالنىائ  ايل لر ة مىخ ص نغَت مىخ ص بشكب بسيط نمنف غو ض.

 مهارات عامة
 أف  ك ف الرالب قامةا عل  ربليب نتقيي  عولو نعوب الغَت بقدةة ةقد ة. -

 مهارات خاصة
اصة اللغة أف  ىعتؼ الرالب عل  ادلقاىي  ناأل كاة اليت تى ب بىعل  نتعلي  اللغات الناةية  نت .1

 اإلسةاةية ُب ليع مسى  ات الى ليب.

أف  سىريع الرالب العتض بإتقاف نبشكب مناسب معاة و ح ؿ اللغة اإلسةاةية كلغة اجنةية  .2
 ثاةية ب  ةة كىابية نشقرية أن ب سائب مسعية ب ت ة أن تكن ل جية.

للغة اإلسةاةية ُب  أف  ىوكن الرايل من اسىخداـ نةقب ادلعاةؼ الىقنية ُب اجملامجت ادلرنية  .3
 م ت.

أف  سىخدـ الرالب ادلعاةؼ ادلكىسةة ُب اجملامجت اهد دة للىكن ل جيا نامجبىكاة نالىصد د ُب  .4
اجملاؿ الىعليو  ُب تر  ت مروىو الىدة سية كودةس لوسةاةية كلغة ثاةية ُب ادلسى  ات ادلخىلقة 

 للنظاـ الىعليو  دب ت.

 اقف اللغ  ة القائوة ُب اطاة الىوق  النقاُب بُت العامل أف  ىوكن الرالب من ربد د نحب ادل .5
 العتيب نالعامل الناطة بامجسةاةية.

أف  ىوكن الرالب من ت وي  ناجتاء نمناقشة األعواؿ الة نيةُب رلاؿ اللغة ناألمب نالنقا ة   .6
 اإلسةاةية.
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 اإلاكخبت
ى

تيسػَت اإل ػامة مػن مقىنياهتػا نمػن اخلػدمات ادلكىةيػة نادلعل ماتيػة نتسػاعد  إىلادلكىةة نحػدة هتػدؼ  -
 عل  تقدـ الة ث العلو  نمع  العولية الىعليوية . 

لى قيػػة اذلػػدؼ السػػابة تقىػػٌت ادلكىةػػة رلو عػػة مىويػػية مػػن م ػػامة ادلعل مػػات بكا ػػة صػػ ةىا مػػن   -
 ة. كىب نمتاجع نمنة ات نةسائب علوية َب زب  ات األقساـ ادلخىلق

" َب رلػاؿ اللغػة األسػةاةية   DICCIONARIO BÁSICOت جػد بادلكىةػة م سػ عة"  -
سػاةيات دبػا اآلةمل قػُت نتغرػ  رلػاؿ  إىلتةلغ أجياء ادل سػ عة عػدم  سػة عشػت جػيءا باإلضػا ة 

ػل  و من رلامجت  تعية منب امججىواع نالسياسة ناهغتا يا نالىاة خ ناحلتكات السياسية نالىيػاةات 
 ادلخىلقػػة نكػػذلك ربػػ ي ادل سػػ عة الكنػػَت َب رلػػامجت الشػػعت نادلسػػتح نالق ػػة كوػػا ربػػ ا األمبيػػة 

 اذلامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة َب اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامجت  العد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الشخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات
 ادلخىلقة.

نؽلكن دل س عة دبنب ىذا امجتسػاع أف تقػدـ العػ ف للرػوب َب إجػتاء الة ػ ث مػن تػوؿ تػ  َت ادلعل مػات 
 معص  الكلوات الشد د النتاء .. إىلَب اجملامجت ادلخىلقة ىذا باإلضا ة 

" َب زب ػػص اللغػػة اإل راليػػة  LAPICCOLA TRECCANIربػػ ي ادلكىةػػة أ ضػػا"  -
معصػػ  لغػػ ي ن تعػػد مػػن أىػػ  ادل سػػ عات الػػىت  إىلنتةلػػغ أجػػياء ادل سػػ عة أةبعػػة أجػػياء باإلضػػا ة 

 ظرتت َب رلاؿ اللغة اإل رالية . 
  علواء ا راليا نأمبائرا. نتىويي بعتاقة إصداةاهتا نم داقيىرا العالية بُت

نىػػ  مج تعػػد ةا ػػذة للرالػػب علػػ  ا راليػػا بىاةؼلرػػا العت ػػة ن ماهبػػا النت ػػة نعل مرػػا الػػىت زبػػدـ الةشػػت ة ن ن هنػػا 
 .الىت س تت العامل  قط بب ى  أ ضا تعد متجعا علويا  دات م داقية عالية

 نكذلك م س عة  -

terature in Century Li –The Oxford Companion to Twentieth 

English " " 
 ليي ة َب القتف العشت ن  ... اآلصلنتىنانؿ ادل س عة بالشتح نالىقسَت  ماب اللغة 

 
 ليي ة تشوب : اآلصلنت جد رلو عة أتتي من ادل س عات باللغة  -

 

- The Cambridge Encyclopedia of the English Language  

 
- The Columbia Encyclopedia 
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- EncyclopediaMacmillan  

 
- World Book Encyclopedia 

 
- Webster's International Encyclopedia 

 
- Cambridge Encyclopedia 

 
  ب ػقة  ليي ػةن ماهبا ن ن هنػااآلصلنتىنػانؿ ليػع ادل سػ عات السػابقة بػالعتض نالشػتح نالىقسػَت اللغػة

 .عامة
 .  َب اجملامجت ادلخىلقة الق اميس  كةَت من  جد بادلكىةة عدم   -

 .  َب الىخ  ات ادلخىلقةادلاجسىَت نالدكى ةاة ةسائب  كةَت من  عدمبادلكىةة   جد  -

 .  من ادلتاجعأعدام غقَتة  إىلىذا باإلضا ة  -

 الدنة ات األجنةية. كةَت من  عدم  جد  -

 بعد سدام التسـ  ناسىختاج الةراقة اهامعية ػلة للرالب اسىختاج براقة اسىعاةة تاةجية .  -

   -مج غل ز إعاةة ادلقىنيات الىالية تاةج ادلكىةة : -

 ادل س عات نادلعاج  نادلتاجع .  .7
 الدنة ات العتبية ناألجنةية .  .2

 التسائب العلوية غَت ادلنش ةة .  .3

 الكىب النامةة .  .4

 ادلخر طات نالسم ات . .5

 الكىب دات النسخة ال احدة .  .6

 اخلتائط ناألطالس نالكىب السن  ة نالىقاة ت ناإلح اءات نالتسـ  الةياةية .  .7

 أنعية ادلعل مات غَت ال ةقية كاألشتطة نالشتائح العلوية .  .8
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 مركس اللغاث والترجمت
ى

 األهداف: 
 سػػػع  ادلتكػػػي خلدمػػػة كليػػػة األلسػػػن  نجامعػػػة ادلنيػػػا  ناجملىوػػػع ا لػػػ   يوػػػا ؼلػػػىص بىػػػدة س نتعلػػػ   
 .اللغات نالًتلةنتقيي  

 

 خدمات المركز:
ى

  -:دورات المغة العامة والمتخصصة: أوالً 
ن قػدـ منةات عامػة نمىخ  ػة   ( CEFR) ىةع ادلتكي اإلطاة األنةيب ادلتجع  العاـ لىعلي  اللغات

هبػػذه ُب اللغػػات اإلصلليي ػػة  نالقتةسػػية  ناإلسػػةاةية  نال ػػينية  ناألدلاةيػػة  ناإل راليػػة. ن يوػػا  لػػ  بيػػاف 
 :الدنةات من حيث ادلدة نالتسـ 

  :جنيو للونىسةُت للصامعة( 511ساعة ) 32منةات عامة 

  :جنيو للونىسةُت للصامعة( 611ساعة ) 32منةات مىخ  ة 

  :جنيو للونىسةُت للصامعة( 251ساعة ) 76منةات عامة 

  :جنيو للونىسةُت للصامعة( 311ساعة ) 76منةات مىخ  ة 

  :جنيو للونىسةُت للصامعة( 711)ساعات  6منةات ق َتة 

 ا أن أنةو ن  .ؽلكن تنقيذ كب ىذه الدنةات نجر ا ل جر 

  لغَت ادلنىسةُت للصامعة عل  كب الدنةات21 حضاؼ %. 

  عوب رللس إماةة ادلتكي عل  اإلعدام دلي د من الدنةات ادلىخ  ة ُب ا امثات نالًتلة 
لوتىةاةات الدنلية منب: الى  قب نالدلف  نمنةات  الى ت ت ة نالىىةعية نالق ة ة  نمنةات اإلعدام

لغة لقئات زلدمة منب: منةات ُب اإلةشام السياح  أن الىوت ض  ننةش عوب مىخ  ة ُب 
 .نةدنات عامة منة ة ُب اللغات نالًتلة  نمنةات حسب الرلب الًتلة 

 : ترجمة المستندات والمحررات الرسمية: ثانياً 
ى

  لدا ليع اذليئات احلك مية ناخلاصة ُب م ت ناخلاةج  نتى  من/إىل العتبية تتلة ادلتكي معىودة
 .من/إىل اللغات اإلصلليي ة  نالقتةسية  ناإلسةاةية  نال ينية  ناألدلاةية  ناإل رالية

  :كلوة(  251) جنير ا لل ق ة 731سعت الًتلة. 
 
 

 
ى
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  :اختبار تحديد المستوى: ثالثاً 
  ادلسى ا ُب ست لغات )اإلصلليي ة  نالقتةسية  ناإلسةاةية  نال ينية  تحعقد اتىةاةات ربد د

 .ناألدلاةية  ناإل رالية(  نتحعر  شرامة تنةت ادلسى ا اللغ ي )حسب الرلب(

  :جنير ا للشرامة 51جنير ا لوتىةاة +  51سعت امجتىةاة. 
 الشرامة باللغىُت: العتبية ناللغة اليت عحقد امجتىةاة  يرا. 

 :التدقيق المغويرابًعا: 
  نالقتةسية  ناإلسةاةية  نال ينية  ناألدلاةية  اللغات اإلصلليي ةتدقية ال ثائة جبويع أشكاذلا ُب  

 .ناإل رالية

 تة تقت ت  نةت مقة لغة ال ثيقة بعد عوب الىعد وت اللغ  ة ادلرل بة  .ػلح

  :كلوة(  251جنير ا لل ق ة ) 51سعت الىدقية. 

 خامًسا: وحدة التصوير
 ية:ادًسا: الخدمات المجتمعس

 :نوادي اللغة والثقافة

 نظ  ادلتكي ة امي تت يرية منب ةامي اللغة اإلصلليي ة  نةامي األمب  نةامي السينوا . 

 ؽلكن للونىسةُت هامعة ادلنيا حض ة الن امي رلاة ا. 

 سبنب الن امي  تصة لروب الكلية ليىدةب ا عل  الىدة س ُب ج  من ادلىعة. 

 :الكتابمعرض 

  معتض الكىاب )تاص بكىب االلغات نالًتلة نالًتلات(  تصة كةَتة لروب اللغات من
األلسن  ناآلمب  نالًتبية ادلىخ  ُت  ن تصة لغَت ادلىخ  ُت لشتاء كب ما  رور  من كىب 

 .اللغات نالًتلة نالًتلات

 https://www.facebook.com/Alsun.LTCةابط ادلتكي عل  القيسة ؾ: 

 ltc@mu.edu.egإؽليب ادلتكي: 

 ( عل  ناتساب7ةابط جتنب ادلتكي )

https://chat.whatsapp.com/C6t9nYOAMmMAc7nDq8HU57 

 ( عل  ناتساب2ةابط جتنب ادلتكي )

https://chat.whatsapp.com/KFQNtlbNYIZ39od4NZKgQY 
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 مجمة المغات والترجمة
 األهداف:

نةقية نإليکًتنةية زلکوة ت دة عن کلية األلسن جبامعة ادلنيا. صدة رللة اللغات نالًتلة رللة علوية 
  نىی رللة مىخ  ة  ی ةشت ادلقامجت الة نية نادلتجعية  ی 2113العدم األنؿ من اجمللة  ی عاـ 

رلامجت اللغ  ات ناألمب نالًتلة نتعلي  نتعل  نتقيي  اللغات عل  أف تى ا ت  ی ىذه ادلقامجت مق مات 
لوی من حيث أصالة القکت ننض ح ادلنرصية نمقة الى ثية. تقةب اجمللة الة  ث ادلکى بة بتی الة ث الع

من اللغات اآلتية: العتبية  ناإلصلليي ة  نالقتةسية  ناألدلاةية  ناإل رالية  ناإلسةاةية  نال ينية. نؽلکن 
ىخ ص  ی أی من إصداة أعدام تاصة بلغة ناحدة من اللغات السابقة  أن أعدام تاصة دبؤسبت م

زب  ات اجمللة. تشتؼ اجمللة بتف  ک ف زلکو ىا طلةة شلىازة من األساتذة ادل ت ُت ناألجاةب دنی 
اخلسة الکةَتة نادلکاةة العلوية ادلىويية  نمعظور  أعضاء باللصاف العلوية للًتقيات باجمللس األعل  

 للصامعات.

 4521-2735 الًتقي  الدنيل ادل حد للرةاعة    

 4539-2735 ًتقي  الدنيل ادل حد اإللكًتنينال

 /https://jltmin.journals.ekb.egم قع اجمللة عل  بنك ادلعت ة 
 https://www.facebook.com/famu.journalةابط اجمللة عل  القسة ؾ: 

 :Academiaةابط اجمللة عل  

https://minia.academia.edu/TheJournalofLanguagesandTranslation 

 ةابط اجمللة عل  ج جب سك مجة:

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

https://jltmin.journals.ekb.eg/
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 الجودة والاعخماد ضمانوحدة 
 تعريف بالمشروع

إؽلاةا من الكلية بتعلية عوليات  .77/5/2116بىاة خ  ة ضواف اه مة نامجعىوام بالكليةنحد إةشاءًب 
ضواف اه مة نالى سُت ادلسىوت نسعيا لل   ؿ عل  امجعىوام من اذليئة الق مية لضواف اه مة 

 .نامجعىوام

 رؤية وحدة ضمان الجودة:
متحلة امجعىوام نال ص ؿ جبويع أقساـ الكلية العلوية ناإلماة ة إىل  الىويي ُب رلاؿ اه مة الشاملة ربقية
 .كامؽل  نادلؤسس  نا ا ظة عليو دبا  ى ا ة مع ة  ة اهامعة نمتكي ضواف اه مة هبااأل

 رسالة وحدة ضمان الجودة:
تسع  ال حدة إىل ةشت ثقا ة اه مة نتقيي  األماء ُب كا ة عناصت ادلنظ مة الىعليوية ناألةشرة الة نية 

معا َت اذليئة الق مية لضواف اه مة نامجعىوام نتةٌتى عولية الى سُت ناخلدمية اليت تقدمرا الكلية ُب ض ء 
ادلؤسس  ناألكامؽل  لوةتقاء دبسى ا الكقاءة نالقدةة الىنا سية خلتغليرا نكسب ثقة  ادلسىوت لألماء

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

إىل تق ًن األماء األكامؽل  ناإلماةي نتر  ته من توؿ قياس مؤشتات األمء دلدتوت  هتدؼ ال حدة
 ..... اخل( نتشوب: -اخلتغل ف  -الروب -العامل ف -نسلتجات العولية الىعليوية )ىيئة الىدة س

 .ةشت ثقا ة اه مة بُت أعضاء ىيئة الىدة س نالروب نالعاملُت بالكلية نجرات العوب .7

 . ة نالتسالة ناألىداؼ اإلسًتاتيصية للكليةربد د الت   .2

 .تقيي  امجحىياجات لألةشرة ادلخىلقة بالكلية .3

 .إةشاء قاعدة بياةات مىكاملة للكلية .4

 (.تدة ب ك امة من أعضاء ىيئة الىدة س كودةبُت ُب رلاؿ إماةة اه مة )بناء القدةة ادلؤسسية .5

د د ج اةب الق ة نالضعف  يرا نتقدًن مىابعة عوليات ت صيف ادلقتةات نالسام  الدةاسية نرب .6
 .ادلقًتحات نال سائب ادلناسةة للىغلب عليرا

ت وي  نإعدام ظلادج امجسىواةات أن األمنات الوزمة للىق ًن دبا  ساعد ُب نضع ةظاـ للىق ًن  .7
 .نادلىابعة بالكلية

امؿ اخلسات  ىح قن ات ات اؿ مع ادلؤسسات ادلرىوة بى كيد اه مة ُب الىعلي  اهامع  لىة .8
 .نتعظي  القائدة

 .مىابعة مشتنعات الىر  ت بالكلية .9
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 .تشصيع مةدأ ادلشاةكة اجملىوعية من أجب الى سُت ادلسىوت نمع  ةىائ  اه مة .71

مع  عوليات الى سُت ادلسىوت لضواف قدةة تتغل  الكلية عل  تلةية مىرلةات س ؽ  .77
 .العوب نالىوىع دبيية تنا سية عالية

 .السن ي نالدةاسة الذاتية للكليةإعدام الىقت ت   .72

 .احل  ؿ عل  امجعىوام  .73
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 وحدة جكىولوجيا اإلاعلوماث 

 رؤيت وحدة جكىولوجيا اإلاعلوماث 
ميكنة العوليات نالنوادج اإلماة ة عل  مسى ا ادلؤسسة الىعليوية دبا  ع م بالقائدة عل  كا ة ادلسى  ات 
ناألصعدة باجملامجت الىعليوية نالة نية ناجملىوعية كوا تدع  القدةة ادلؤسسية نعوليات ازباد القتاة الش ء 

 .ىكن ل جيا نةظ  ادلعل ماتامجسىخداـ القعل  ناألمنب ل إىلالذي بدنةه  ؤمي ُب ا  لة 
 رصالت وحدة جكىولوجيا اإلاعلوماث 

تىونب ةسالة ال حدة ُب ت  َت احلل ؿ الىقنية القنية ادلىكاملة اآلمنة عل  مسى ا األ تام ادلسىخدمُت 
ا ناألجرية لدع  كا ة العوليات اإلماة ة نالىعليوية نالة نية ناجملىوعية لوةتقاء دبسى ا األماء بالكلية نكذ

  .الىعت ف بالكلية ماتليا نتاةجيا مع م اكةة الىر ةات الىكن ل جية عل  ىذه ادلسى  ات
 أهداف الوحدة

 ىداؼ الىالية:تعوب ال حدة عل  ربقية األ
 شرة الىعليوية نالة نية ناجملىوعية ناإلماة ة ُب الكليةاآلةت ظيف تكن ل جيا ادلعل مات لدع   .7
تر  ت اإلجتاءات الىعليوية نالة نية ناجملىوعية ناإلماة ة ضل  تقدًن تدمات إلكًتنةية مىويية  .2

 اجملىوع اخلاةج  أ ضا. إىلألعضاء ىيئة الىدة س نالعاملُت نالرالب بالكلية باإلضا ة 

 .ليةشرة ادلخىلقة للكاآلةتقدًن امجسىشاةات ناحلل ؿ اإللكًتنةية نالدةاسات القنية  يوا  ىعلة ب .3

 ت ثية أةشرة نسياسات نقتاةات الكلية ب قة مسىوتة نب سائب مىن عة. .4

 ميكنة األعواؿ اإلماة ة بالكلية لىيسَت حقظ ناسىدعاء نتدانؿ ال ثائة إلكًتنةيا. .5

 ت  َت ادلعل مات نالةياةات اإلماة ة الوزمة لدع  ازباد القتاةات بالكلية. .6

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

ةشت اسىخداـ النظ  اإللكًتنةية نشةكات الى اصب لىر  ت السام  الىعليوية نإةىاج ادلقتةات  .8
 اإللكًتنةية ندلك بالىعانف مع ادلتاكي ادلىخ  ة.

 مهام الوحدة

 تعد الميام التالية من ميام وحدة تكنولوجيا المعمومات:
 قع امجلكًتنين التمس  للكلية.اإلماةة نالى د ث ادلسىوت للو   .7

شرة ادلخىلقة بالكلية  ناإلشتاؼ عل  اآلةاإلشتاؼ نادلىابعة لعوليات بترلة ق اعد الةياةات لدع   .2
 ربد ث بياةاهتا.

  س اء  يوا  MISمىابعة نربد ث األةشيف امجلكًتنين عن طت ة تقعيب مشتنع النظ  اإلماة ة  .3
 عليا(  أن اإلماة ُت  أن أعضاء ىيئة الىدة س نمعانةير .)بكال ة  س نمةاسات   ىعلة بالرالب
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 ىاج العلو  ا دث منة ا.اآلةالىعانف مع األقساـ العلوية لدع  نربد ث ادلكىةة امجلكًتنةية ب .4

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

 اإلشتاؼ عل  كا ة ت صيوت الشةكة نعوليات ال ياةة الدنة ة نالق ة ة.  .6
 ادلىخ  ة. اإلشتاؼ عل  تنقيذ نتقعيب ادلقتةات امجلكًتنةية بالكلية ندلك بالىعانف مع ادلتاكي .7

 ربد د ادل اصقات نالشتنط القنية ادلرل ب ت ا تىا ُب أةظوة ادلعل مات ناألجرية ُب الكلية. .8

  َت الىكن ل جيا احلد نة دبا  سر  ُب ة ع كقاءة نج مة اصلاز األعواؿ ُب الكلية.ادلساعلة ُب ت   .9

ت  َت اخلدمات اإللكًتنةية للرالب نالعاملُت بالكلية من توؿ م قع الكلية نالة ابة امجلكًتنةية  .71
 ًتةت.اآلةعل  

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

اإلشتاؼ عل  أجرية نمعدات النظ  اإللكًتنةية من حيث تتكيةرا نهتيئىرا ناسىقةاؿ بوغات  .72
 األعراؿ.

تتشيح بتام  الىدة ب ادلناسةة ُب ترةيقات احلاس ب دلنس يب ال حدة نعقد الدنةات الىدة ةية  .73
ء اذليئىُت األكامؽلية ناإلماة ة بالىنسية احلاس ب نأةظوة اهامعة امجلكًتنةية ألعضا عل  ترةيقات

 ناذليئات ادلناسةة. مع ادلتاكي نالشتكات

 زبريط ال ياةة الدنة ة لألجرية نالسام  نمىابعة تنقيذىا نت  َت الدع  القٍت لنظ  الىشغيب. .74
 ادلعل مات نالةياةات نت  َت بتام  احلوا ة. نسومةضواف أمن  -75

 مشروع اإلاكخبت الرقميت
 ق اعد الةياةات -أ

اسىوـ ق اعد الةياةات نالىتكد من أهنا تعوب بالكلية ن ة اآلليات ناإلجتاءات اليت س ؼ  -7
 ادلكىةة التقوية باهامعة  ى  إةساذلا من مد ت نحدة

من الشةكة بالكلية أن اهامعة نالىتكد من أف ليع ق اعد الةياةات  IP Rangeاسىوـ  -2
 مد ت نحدة ادلكىةة التقوية باهامعة. إىلنإةساؿ أي مشكلة ترتأ  تعوب من ماتب اهامعة عليو

 EUL يوا ؼلص الة ابة امجلكًتنةية اخلاصة بق اعد الةياةات العادلية:) -3

(www.eul.edu.eg . 

عضاء ىيئة الىدة س نمعانةير  الذ ن ذل  حسابات عل  ادلكىةة التقوية اسىختاج قائوة بت -
 إىل(   نذبدة اإلشاةة ىنا EUL ADMINوب احلسابات باهامعة)ع عن طت ة مسئ ؿ

 ادلكىةة التقوية باهامعة نليس أي نحدة أتتا. أف ىذا ادلسئ ؿ  نةغ  أف  ىةع نحدة

 ة من إماةة شئ ف أعضاء ىيئة الىدة س.احل  ؿ عل  بياةات أعضاء ىيئة تدة س الكلي -
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 EULادلضاىاة بُت القائوىُت ادلسىختجة من مسئ ؿ عوب احلسابات باهامعة ) -

ADMINأعضاء  إىلإماةة شئ ف أعضاء ىيئة تدة س بالكلية نالى صب  ( نادلسىختجة من
  مبء هبا  نالذ ن ليس ذل  حسابات  ى ىيئة الىدة س الذ ن ذل  حسابات نالىتكيد علير 

مع  EUL ADMIN التقوية عل  التابط الىايل اسىواةة اإلمتاؿ اخلاصة بادلكىةة
احلسابات عوب نمىابعة 

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

باهامعة نبعد عوب حسابات ذل   تسب قائوة باحلسابات  نبعد دلك  ى  ت ز ع احلسابات 
 ر .الىدة س نمعانةي عل  أعضاء ىيئة

 EULC يوا ؼلص الة ابة امجلكًتنةية اخلاصة خبدمات نمشتنعات نحدة ادلكىةة التقوية  -4

(www.eulc.edu.eg:) 

 ى   EULCاسىختاج قائوة بتعضاء ىيئة الىدة س نمعانةير  الذ ن ذل  حسابات عل  -5 
 بالكلية. اسىختاجرا من مسئ لُت ادلكىةة

مكىةة الكلية نادلسىختجة من إماةة شئ ف  ادلضاىاة بُت القائوىُت ادلسىختجة من -
أعضاء ىيئة الىدة س الذ ن ذل  حسابات نالىتكيد  إىلنالى صب  أعضاء ىيئة تدة س بالكلية

عوب احلسابات مع مكىةة الكلية باهامعة  علير  هبا  نالذ ن ليس ذل  حسابات  ى  مىابعة
احلسابات عل  أعضاء    ت ز عنبعد عوب حسابات ذل   تسب قائوة باحلسابات  نبعد دلك  ى

 ىيئة الىدة س نمعانةير .
ح ت برلةات ادلسىقيد ن من أعضاء ىيئة الىدة س نالةاحنُت بق اعد الةياةات ادلرل بة  -5

 الكلية بعد ذبويعرا. عل  أف تك ف معىودة من

عد ق ا إىلتقدًن الدع  القٍت نال ياةة أيل جراز مج  سىريع ادلسىقيد ال ص ؿ من تولو  -6
 الةياةات ماتب الكلية.

ت  َت نسائب امجت اؿ الدائوة حىت  ىوكن ادلسىقيد من امجت اؿ لرلب الدع  القٍت ُب أي  -7
 نقت.

تقعيب تدمات ت صيب ال ثائة بالكلية حبيث  ى  إةساؿ طلةات احل  ؿ عل  ال ثائة غَت  -8
لكًتنين لل حدة لى د د تكلقة ب حدة ادلكىةة التئيسية عل  الس د امج ادلىاحة بادلكىةة التقوية

 احل  ؿ عليرا من ماتب أن تاةج م ت. احل  ؿ عل  ىذه ال ثائة نربد د مدا إمكاةية
 الفىيت والخبراث باإلاشروع البشريت الكوادر

 م اب        مد ت ال حدة زلود السيد زلود .م 
 متنة ةجب طو                 مر ة م اقع بالة ابة امجلكًتنةية 
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 زلود       ٌت شةكات زلود امةاىب   سف 
 مرٍت    مسئ ؿ ةظ  نبتام  ىوؿ مرٍت ةباب 
 زلود عل  الىرام  سعد   مسئ ؿ الدع  القٌت 

  



 
56 

 وحدة القياش والخقويم
 حعريف الوحدة

ى  نحدة هتى  بإصوح الىعلي  من توؿ ن  2178ًب إةشاء نحدة القياس نالىق ًن بكلية األلسن ُب 
الىر  ت ادلسىوت لنظ  الىق ًن نامجمى اةات باسىخداـ  نذب  د سلتجاتو نتسع  إيلربسُت مدتوتو 

للوقتةات نالسام  الدةاسية ُب إطاة من العدؿ  الىعلي  ادلسىرد ة أساليب حد نة تىضون قياس سلتجات
 .   نالدقة نادل ض عية نالشقا ية

 :رؤية الوحدة

 دبسى ي اخلت   لى قية الىويي زلليا   امجةتقاءتسع  نحده القياس نالىق ًن بكلية األلسن جامعة ادلنيا إيل 

 .القياس ن الىق ًن لن ات  الىعلي  ادلسىرد ة للسام  الىعليوية بالكلية تر  ت سةبنمنليا  من توؿ 
 :رسالة الوحدة

ادلختجات  نتق ًن الىكن ل جيةت ظيف اإلمكاةات تىونب ةسالة نحده القياس نالىق ًن بكلية األلسن جامعة ادلنيا ُب 

نالىق ًن لى قية ادلختجات  تكنيف اهر م لىر  ت عولية القياسالىعليوية للسام  نادلقتةات الدةاسية ندلك من توؿ 
لضواف قدةة اخلت   عل  ادلنا سة ناكىساب ثقة ادلسىقيد ن ُب الىعليوية ادلسىرد ة للسام  األكامؽلية 

 .س ؽ العوب
 :أهداف الوحدة

 .ترةية امجمى اةات اإللكًتنةية نربليب ةىائ  امجتىةاةات( 7
 .قعيب بن ؾ األسئلة ُب ض ء األىداؼ ن ادلعا َت ا دمة دلقتةات السام  بالكلية( ت2
 .تعي ي الةنية الى ىية اإللكًتنةية الوزمة لعوب ال حدة (3
 .تشخيص نعوج مشكوت نق  ة العولية الىعليوية (4
 .تعي ي ثقا ة الىر  ت ادلسىوت لنظ  القياس نالىق ًن( 5
 .تقعيب ادليناؽ األتوق  لنظ  تق ًن الروب بالكلية(6

 أوشطت الوحدة 

بقاعة الشاشة الذكية  2178\4\3 ـ  النوثاء ادل ا ة عقد نةشة "امجتىةاةات اإللكًتنةية"   (7
 دبٍت الكلية.

اجتاء اسىةاةات ةضا الروب  عن عولية الىق ًن ناسىةاةات مدا امجلىياـ دب اصقات ال ةقة  (2
 امجمى اةية بنرا ة كب   ب مةاس  نةشت ةىائ  ىذه امجسىةاةات.

 الروب.   قدمرا اليت نالىظلوات الشكانا عن الدنة ة الىقاة ت إصداة (3
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اإلعوف عن الدنةات اليت  نظورا  متكي القياس نالىق ًن باهامعة تاصة ما  ىعلة بامجتىةاةات  (4
 اإللكًتنةية نالى  يح األيل نإةشاء بن ؾ األسئلة. 

 ةشت ض ابط العولية امجمى اةية للروب. (5

 ةشت اعدام رللة متكي القياس نالىق ًن باهامعة.   (6

 والخقويم حشكيل وحدة القياش 
 :اإلدارة مجلس رئيس

 باس  صا  زلود مانم  /أ.م
 :اإلدارة مجلس رئيس نائب

 إؽلاف أمحد تليقة /أ.ـ.م
 :والتقويم القياس وحدة مدير

 اإلصلليي ة بقس  اللغة  مدةس - زلود لاؿ/ م
 :والتقويم القياس وحدة مدير نائب

 .األدلاةيةمدةس بقس  اللغة  - نليد عةدالسىاة/ م
 أهين الىحذة: 

 مدةس مساعد بقس  اللغة اإلسةاةية.زلود أمحد عةد اهلل  /ـ.ـ
 

 :بالكلية العلمية األقسام عن وممثلون والتقويم القياس لوحدة التنفيذي الفريق
 
 
 

 
 
 

 

  

 ادلنسة القس  ـ

 اللغة األدلاةية  7
 أ.ـ.م/ ىناء أمحد سيد أب العو  
 ـ/ سراـ أمحد عيس  عةد ادل ىل 

 اللغة اإلصلليي ة  2
 أ.ـ.م/ ىناء أمحد سيد أب العو  
 ـ/ سراـ أمحد عيس  عةد ادل ىل 

   هنا أمحد عةدالعي ي م/  اللغة اإلسةاةية  3
  نمجء زلود طو ـ/ 

   أمحد لاؿ سيد م/  اللغة القتةسية 4
  إ راب كواؿ عةداذلامي ـ/ 

 اللغة اإل رالية 5
   تليقة حسن تليقة م/ 
  زلود  تج زلود ـ/ 

   ماليا طنرانيم/  اللغة ال ينية  6
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 وحدة ألازماث والكوارث 
 2178( لعاـ 7نًب تعيُت مد ت ذلا بقتاة رللس الكلية ةق  ) 2178أةشئت ال حدة َب ماةس 

 الرصالت: 

تعٌت ال حدة بنشت ثقا ة إماةة األزمات بُت أ تام ادلؤسسة من الروب ناهراز اإلماةا نأعضاء ىيئة 
الىدة س نالىعامب مع األزمة عند الضتنةة نالىتكيد عل  النةات امجةقعاىل إلمةاة األزمة عل  أكوب نجده 

 بادلسؤلية كب َب م قع.  نتوَب األضتاة ناخلسائت نربد د منة كب  تم َب  ت ة ال حدة نامجضروع
هنة الى عية( نتىك ف كب هنة من  –هنة اإلسعا ات األنلية  –ًب تشكيب ثوث هاف )هنة اإلتوء 

 ةئيس نأمُت نأعضاء.
شاةكت ال حدة َب عدة  عاليات نةدنات ت عية أل تام ادلؤسسة نكذلك قامت ال حدة بإعدام مر  ة 

 ت عية للىعامب مع بعض  األزمات.
كوا ًب ربد ث اذليكب الىنظيو    2121اعىوام ربد ث ترة إتوء َب رللس الكلية شرت إبت ب ًب 

 ناللصاف ادلك ةة لل حدة.
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 الئحت الكليت والالئحت الخأدًبيت للطالب
ى

 .7997عُت مشس منذ إةشائرا ُب عاـ تىةع الكلية مجئ ة كلية األلسن جامعة 
  -أحكام الئحة الكمية: 

 ى  ت ز ع الروب اهدم عل  أقساـ الكلية العلوية ادلخىلقة طةقا لتغةاهت  نكػذلك طةقػا  جملوػ ع  .1
مةجػػػات اللغػػػات األجنةيػػػة األنىل نالناةيػػػة ناللغػػػة العتبيػػػة  إىلالػػػدةجات بالناة  ػػػة العامػػػة باإلضػػػا ة 

 نى  ما  رلة علية اجملو ع امجعىةاةي . 
القتقػة األعلػ  الػىت تليرػا إدا صلػح َب ليػع ادلقػتةات أن  ىلإ ى  ةقب الرالب مػن القتقػة ادلقيػد هبػا  .2

ةسػػػب  يوػػػا مج  ي ػػػد عػػػن مقػػػتة ن مػػػن القتقػػػة ادلقيػػػد هبػػػا أن  ػػػتؽ سػػػابقة نُب ىػػػذه احلالػػػة  ػػػؤمي 
الرالػػب امجمى ػػػاف  يوػػا ةسػػػب  يػػو ُب األسػػػة ع النالػػث مػػػن الق ػػب النػػػاين ندلػػك بالنسػػػةة دلػػػ ام 

ما القتقػة التابعػة  ىػؤمي امى اهنػا ُب منة ةػ  وس مػن كػب الق ب األنؿ نالناين هويع  تؽ النقب أ
 عاـ. 

 أما الرالب التاسب ُب أكنت من مقتة ن  يعيد السنة الدةاسية مةاسة نامى اةا  يوا ةسب  يو .  .3

علػػ  الرالػػب ضػػتنةة مىابعػػة الػػدةنس نقاعػػات الة ػػث نالىوت نػػات دبػػا مج  قػػب عػػن ةسػػةة حضػػ ة  .4
ب ةسةة احلض ة  إدا قلت عػن ادلعػدؿ ادلرلػ ب ػلػـت مػن % ن نذة الرالب عن غيابو نربس75

 مت ؿ امجمى اف ن عىس ةاسةا إدا مل  ىقدـ بعذة  قةلو رللس الكلية ُب ال قت ا دم. 

علػػ  الرالػػب الػػذي  رػػتأ لػػو مػػا ؽلنعػػو مػػن أماء امجمى ػػاف الىقػػدـ قةػػب أن أثنػػاء امجمى ػػاف بعػػذةه  .5
 اـ أن اللصنة الرةية بكلية الرب . ن ك ف العذة معىودا من الق مسي ف الريب الع

  عىػػػػػػػػػػػػػػس الرالػػػػػػػػػػػػػػب ادلىغيػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػن امجمى ػػػػػػػػػػػػػػاف بغػػػػػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػػػػػذة مقةػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ةاسػػػػػػػػػػػػػػةا  بىقػػػػػػػػػػػػػػد ت  .6
 " ضعيف جدا " .

ربىسب مةجات تقػد ت النصػاح لكػب مقػتة نُب الىقػد ت العػاـ دبتحلػة الليسػاةس بتحػد الىقػد تات  .7
 اآلتية: 

  ( تكنت من رلو ع الدةجات . 91شلىاز  ) % 

  ( تكنت 81جيد جدا  ) %( من رلو ع الدةجات .91أقب من )  إىل % 

  ( تكنت 65جيد  ) %( من رلو ع الدةجات .81أقب من )  إىل % 

  ( تكنت 51مقة ؿ  ) %( من رلو ع الدةجات .65أقب من )  إىل % 

ؽلػػنح الرالػػب متتةػػة الشػػتؼ ُب حالػػة ح ػػ لو علػػ  تقػػد ت شلىػػاز أن جيػػد جػػدا  َب اجملوػػ ع بشػػتط  .8
أمج  قب تقػد ته العػاـ ُب أا  تقػة مػن  ػتؽ الدةاسػة عػن جيػد جػدا  نعلػ  أمج  كػ ف ةاسػةا ُب أا 

 امى اف تقدـ لو توؿ سن ات الدةاسة بالكلية . 
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حلػػة الليسػػاةس علػػ  أسػػاس اجملوػػ ع الًتاكوػػ  ػلسػػب الىقػػد ت العػػاـ للدةجػػة العلويػػة للرالػػب دبت  .9
 دل ام الدةاسة هبذه ادلتحلة . 
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 الالئحت الخأدًبيت للطالب
 (:123مادة )

ى

الروب ادلقيدنف نادلنىسػة ف نادلػتتص ذلػ  تتم ػة امى ػاف مػن اخلػاةج تاضػع ف للنظػاـ الىػتم يب ادلةػُت  يوػا 
 بعد :  

 

 (:124مادة )
ى

  عىػػػػػػػػػػػػس سلالقػػػػػػػػػػػػة تتم ةيػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػب إتػػػػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػػػػالق اةُت ناللػػػػػػػػػػػػ ائح نالىقاليػػػػػػػػػػػػد اهامعيػػػػػػػػػػػػة نعلػػػػػػػػػػػػ  
 األتص :  

 األعواؿ ادلخلة بنظاـ الكلية أن ادلنشآت اهامعية .  .1

تعريػػب الدةاسػػة أن الى ػػت ض عليػػو أن امجمىنػػاع ادلػػدبت عػػن حضػػ ة الػػدةنس نا اضػػتات ناألعوػػاؿ  .2
 اهامعية األتتا . 

 كب  عب  ىناَب مع الشتؼ نالكتامة أن ؼلب حبسن السَت نالسل ؾ ماتب اهامعة أن تاةجرا .  .3

 كب إتوؿ بنظاـ امجمى اف أن اذلدنء الوـز لو نكب غش ُب امجمى اف أن الشتنع  يو .  .4

 كب إتوؼ للونشآت ناألجرية أن ادل ام نالكىب اهامعية أن تةد دىا .  .5

امعػػػة أن امجشػػػًتاؾ  يرػػػا بػػػدنف تػػػتتيص سػػػابة مػػػن السػػػلرات كػػػب تنظػػػي  للصوعيػػػات ماتػػػب اه .6
 اهامعية ادلخى ة . 

ت ز ع النشتات أن إصداة جتائد حائط بت ة ص ةة بالكلية أن لع ت قيعػات بػدنف تػتتيص سػابة  .7
 من اهرات اهامعية ادلخى ة . 

 امجعى اـ ماتب ادلةاين اهامعية أن امجشًتاؾ ُب مظاىتات سلالقة للنظاـ العاـ أن اآلماب.  .8

 (:126مادة )
ى

 العقوبات التأديبية هي : 
 الىنةيو شقاىة أن كىابة .  .1

 ذاة . اآلة .2

 احلتماف من بعض اخلدمات الروبية .  .3

 احلتماف من حض ة مةنس أحد ادلقتةات دلدة مج تىصانز شرتا  .  .4

 ق ب من الكلية دلدة مج تىصانز شرتا . ال .5

 احلتماف من امجمى اف َب مقتة أن أكنت .  .6

 نقف قيد الرالب لدةجة ادلاجسىَت أن الدكى ةاه دلدة مج تىصانز شرت ن أن دلدة   ب مةاس  .  .7
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 إلغاء امى اف الرالب َب مقتة أن أكنت .  .8

 الق ب من الكلية دلدة مج تىصانز   و مةاسيا.  .9

 احلتماف من امجمى اف ُب   ب مةاس  ناحد أن أكنت .  .11

 حتماف الرالب من القيد للواجسىَت أن الدكى ةاه دلدة   ب مةاس  أن أكنت .  .11

 الق ب من الكلية دلدة مج تي د عن   ب مةاس  .  .12

اهامعػػػػات األتػػػػتا ن ًتتػػػػب عليػػػػة عػػػػدـ  إىلالق ػػػػب النرػػػػائ  مػػػػن اهامعػػػػة ن ةلػػػػغ قػػػػتاة الق ػػػػب  .13
 امجمى اف َب جامعات لر ة ة م ت العتبية .  إىلصوحية الرالب للقيد أن الىقدـ 

 نىل األمت .  إىلنغل ز األمت بإعوف القتاة ال امة بالعق بة الىتم ةية ماتب الكلية نغلب إبوغ القتاة 
لىنةيػػو الشػػق ي ُب ملػػف الرالػػب نجمللػػس اهامعػػة أف نربقػػظ القػػتاةات ال ػػامةة بالعق بػػات الىتم ةيػػة عػػدا ا

  عيد النظت َب القتاة ال امة بالق ب النرائ  بعد مض  ثوث سن ات عل  األقب من تاة خ ال دنة . 
 

 (:127مادة ) 
ى

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي : 
ادلةينػة َب ادلػامة السػابقة شلػا  قػع نذل  ت قيػع العق بػات األةبػع األنىل  األساتذة واألساتذة المساعدون .1

  شرة اهامعية ادلخىلقة .اآلةمن الروب أثناء الدةنس نا اضتات ن 
نلػػو حػػة ت قيػػع العق بػػات النوػػاين األنىل ادلةينػػة ُب ادلػػامة السػػابقة نُب حالػػة حػػدنث  عميععد الكميععة .2

امجمى ػاف  كػ ف  اضرتابات أن إتوؿ بالنظاـ  ىسةب عنو أن ؼلش  منو عدـ اةىظاـ الدةاسة أن
لعويػػد الكليػػة ت قيػػع ليػػع العق بػػات ٍب العػػتض علػػ  رللػػس الىتم ػػب إدا كاةػػت العق بػػة بالق ػػب 
النرائ  من اهامعة نعلػ  ةئػيس اهامعػة بالنسػةة لغػَت دلػك مػن العق بػات ندلػك للنظػت ُب تت يػد 

 العق بة أن إلغائرا أن تعد لرا . 

نلو ت قيع ليػع العق بػات ادلةينػة َب ادلػامة السػابقة عػدا العق بػة األتػَتة ندلػك بعػد  الجامعةرئيس  .3
رللػػس الىتم ػب مػػن متػػ ؿ اهامعػػة حػػىت  إىلأتػذ ةأا عويػػد الكليػػة. نلػػو أف ؽلنػع الرالػػب ا ػػاؿ 

 اليـ  ا دم  اكوىو . 

  نلو ت قيع ليع العق بات . مجمس التأديب .4
ى

 (:128مادة )
 مج ت قػػػػػػػػػػػػػػػع عق بػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػن العق بػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػ اةمة َب الةنػػػػػػػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػػػػػػػامس نمػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػػن  
( إمج بعػػد الى قيػػة مػػع الرالػػب كليػػة نمسػػاع أق الػػو  يوػػا ةسػػب إليػػو  ػػإدا مل ػلضػػت ُب ادل عػػد  726ادلػػامة ) 

 ا دم للى قية سقط حقو ُب مساع أق الو ن ى ىل الى قية من  نىدبو عويد الكلية . 



 
63 

 الىدة س ادلنىدب للى قية مع الرالب أف  ك ف عض ا  ُب رللس الىتم ب . نمج غل ز لعض  ىيئة 
 (:921مادة )

 القػػػػػػػػػػػػتاةات الػػػػػػػػػػػػىت ت ػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػن اذليئػػػػػػػػػػػػات ادلخى ػػػػػػػػػػػػة بى قيػػػػػػػػػػػػع العق بػػػػػػػػػػػػات الىتم ةيػػػػػػػػػػػػة ن قػػػػػػػػػػػػا  
 ( تك ف هنائية .  727للوامة ) 

سػػة ع مػػن تػػاة خ نمػػع دلػػك ذبػػ ز ادلعاةضػػة َب القػػتاة ال ػػامة غيابيػػا مػػن رللػػس الىتم ػػب ندلػػك ُب تػػوؿ أ
 الرالب أن نىل أمته .  إىلإعوةو 

شػػخص الرالػػب أن نىل أمػػته نزبلػػف الرالػػب  إىلن عىػػس القػػتاة حضػػ ة ا إدا كػػاف طلػػب احلضػػ ة قػػد أعلػػن 
 عن احلض ة بعذة مقة ؿ . 

ةئػػيس اهامعػػة تػػوؿ  سػػة عشػػت   مػػا  إىلنغلػػ ز للرالػػب الػػىظل  مػػن قػػتاة رللػػس الىتم ػػب برلػػب  قدمػػو 
 من تاة خ إبوغو بالقتاة . 

 ن عتض ةئيس اهامعة ما  قدـ إليو من تظلوات عل  رللس اهامعة للنظت  يرا. 
 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   ةائب ةئيس اهامعة ادلخىص 
 عض ا   عويد كلية احلق ؽ أن أحد أساتذهتا 

 عض ا   أسىاد من الكلية 

ى
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ى
 

 

 

 

 
 

 
 

 

تآلاهجوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت   جليًز
ى()الفرقةىاألولىى

ى
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 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
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      32 المجموع
ى

 
 
 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 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 
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ت آلاهجوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت   جليًز
ى)ىالفرقةىالثانوةى(

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 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 أجنبية ثانيةلغة 
      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 لغة عربية )مقال ومراجع ومطالعات(

 ممتدة 2 تحريري 1 62 6 لغة أجنبية ثانية
      28 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  جميزيةاآلنقسم المغة 
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تآلاهجوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت   جليًز
ى()الفرقةىالثالثةى

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 قصة ونثر
  2 تحريري 1 22 2 تاريخ أدب وحضارة

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

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

ى
 
 

 

ى
ىالفصلىالدرادىىالثاني

ى
ى

 

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 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 
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ت آلاهجوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت   جليًز
ى(رابعةالفرقةىال)

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
ىالفصلىالدرادىىالثانى

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 
 



 
68 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاإلااهيت 
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
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      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 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 أجنبية ثانيةلغة 
      32 المجموع

ى
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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ى
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاإلااهيت 
ى()الفرقةىالثانوة

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 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 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

      32 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

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

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

      32 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 كمية األلسن
 ةقسم المغة األلماني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاإلااهيت
ى()الفرقةىالثالثةى

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
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
ى

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

      32 المجموع

ى
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاإلااهيت 
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 (ورواية)نثر ونقد نصوص 
  2 تحريري 1 22 2 18-17-16ق  تاريخ األدب والحضارة 

  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 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

 

 

 

 

 

ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة األلمانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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ى

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الفروضيت 
ى()الفرقةىاألولى

ى
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 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 عربية )قواعد أدب نصوص( لغة
 ممتدة -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  3 تحريري 1 122 عممي 2+2 حاسب آلي
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      38 المجموع
ى

 
 
 

 

ىالفصلىالدراديىالثانى
ى

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

 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

 
 
 
ى

ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة الفرنسية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الفروضيت
ى()الفرقةىالثانوةى

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 )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 (شعرونقد )نصوص 

  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 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الفروضيت 
ى()الفرقةىالثالثة

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

 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 )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 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الفروضيت
ى()الفرقةىالرابعةى

ى
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 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

 أوراقعدد  الدرجة عدد الساعات المقرر
 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

 
ى

ىى
ى
ى

 كمية األلسن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  المغة الفرنسيةقسم 
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ى
ى

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ؤلاًطاليت
ى()الفرقةىاألولىى

ى
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
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      32 المجموع

ى
ى

ىالثانيالفصلىالدرادىى
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
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة اإليطالية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ؤلاًطاليت 
ى()الفرقةىالثانوة

ى
ى
ى

ى
ىالدرادىىاألولىالفصل

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( العربيةترجمة من 
  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

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 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
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ؤلاًطاليت 
ىالفرقةىالثالثةى()ى

ىالفصلىالدراديىاألول
ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

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

  2 تحريري 1 42 4 نثر(-نصوص ونقد )شعر
  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 الساعاتعدد  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 دراما(-نثر-نصوص ونقد )شعر
  2 تحرير 1 22 2 18-17تاريخ 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 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ؤلاًطاليت 
ى()الفرقةىالرابعة

ى
ىالفصلىالدراديىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات المقرر

 أوراقعدد 
 االمتحان

نوع 
 االمتحان

زمن 
 مالحظات االمتحان

  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

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  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(-وحضارة )حديثتاريخ أدب 

  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 اإليطالية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاصباهيت
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
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      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

ى

ى

ى

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاصباهيت 
ى(انوةالفرقةىالث)

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(-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 
 االمتحان

 مالحظات

 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
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاصباهيت 
ى()الفرقةىالثالثة

ى
ىالدرادىىاألولالفصلى

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

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

      31 المجموع
 

 

ىالفصلىالدرادىىالثاني
ى

ى

 الدرجة عدد الساعات المقرر
 أوراقعدد 

 االمتحان
نوع 

 االمتحان
زمن 

 مالحظات االمتحان

  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 
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ى

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت ألاصباهيت 
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 لغة أجنبية ثانية

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

 

ى
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة األسبانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الصيىيت
ىالفرقةىاألولى()

ى
ىالفصلىالدرادىىاألول

ى
 الدرجة عدد الساعات 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 حاسب آلي
  2 تحريري 1 122 2 حقوق اإلنسان

      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
ىى

 كمية األلسن
 قسم المغة الصينية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الصيىيت
ىالفرقةىالثانوة()

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 
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 الصيىيتجوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت 
ىالفرقةىالثالثة()

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

  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
 

 

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

  2 تحريري 1 32 3 قانونية(-)عممية العربيةترجمة من 
  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
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 جوزيع اإلاقرراث الدراصيت لقضم اللغت الصيىيت
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(-)قصة نصوص ونقد
  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) 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 بحث قاعة
      31 المجموع

 

 

 كمية األلسن
 قسم المغة الصينية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 


