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على  نلسجامعة املنيا من أقدم كليات ألا - لسنية ألاكل تعد

جامعة  - لسنة بعد كلية ألاينفى املرتبة الثا تأتيهورية فهى مستوى الجم

اؤها ، حيث تم إنش1997 عام الكلية النور  هوقد رأت هذ .عين شمس

ر، يقدم خدمات لكل الطالب فى ربوع مص انويري  وتا ي  علم التكون صرح  

 عة ورسالتها.ى تحقيق رؤية الجامويسهم بفاعلية ف

ملانية، ية وهى: اللغة ألاخمسة أقسام علم ىسة فبدأت الدرا

بعد  ةت الكليشهد دوق ة،الفرنسيو  يطالية،لا ونجليزية، لا و انية،بسولا 

ام جديدة، تلبى سوق أقسهضه تعليمية وثقافية تمثلت فى فتح نك ذل

 غه الصينية.، فتم افتتاح قسم اللهباحتياجات يالعمل، وتف

التميز والريادة فى فإن الكلية تسعي دائما إلى  ،لملعمدى تقدمها فى ابقاس مم والشعوب يذا كان تقدم ألا إو 

هيئة  ة من أعضاءكوادر علميإعداد و  توفير من خالل حرصها على ع تموخدمة املج يبحثالو  يال التعليماملج

  .عليا وغيرهالوالدراسات ا ئون الطالبطاقم إدارى متخصص فى شومن خالل توفير  ،التدريس تتمتع بالكفاءة

 ثقافية،لااملجاالت  يالطالب ف يول ورغباتلفة تحقق مختم ةطأنش وتقدم الكلية

ن واملدربين على ؤهليامل ختصينملامختارة من ه وعمجم ا، يقوم عليهاهوغير   لفنية،والاجتماعية، وا والرياضية،

 اتهم ومواهبهم.إظهار إبداعاتهم ومهار  فيومساعدتهم  التعامل مع الطالب،

 شنأهيب بالجميع العمل بجد و و  كلية،ألسرة ال يانتنامو  ي ر وأغتنم هذه الفرصة ألسجل شك
 
 اط سائال

 القدير أن ي ياملولى العل
 
 والتوفيق. بالنجاحاس ى مهم الدر ويكلل عا ،بطال ويوفق أبناءنا ال ،وفقنا جميعا

 عميد الكلية                                   ،،،سواء السبيل إلىمن وراء القصد والهادى  وهللا

 ودالح داـــص باسم .أ.د
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أقدم  ثاني جامعة املنيا - ية ألالسنلايطالية بكل ةيعد برنامج اللغ

منذ نشأة  1997سس عام تأ فقد، ةرية مصر العربيالبرامج لايطالية فى جمهو 

لمية، ندبا ع ر ادمنذ نشأته باالعتماد على إنشاء كو يمتاز وهو . الكلية

 التدريسالعديد من أعضاء هيئة وكذلك إيفاد  ء، ثم تعييناة فى البناعدساللم

حرص كما  .ليةاطعات إين جامية ملعلمحصلوا على شهاداتهم الل ءألاكفا

 بعض ألاساتذةستقدام ال  يطاليةارجية لا وزارة الخع تواصل ملاعلى ا أيض  

خدماتهم العلمية مع الطالب تارة ومع أعضاء الذين أثروا القسم ب لايطاليين

 ارة أخرى. هيئة التدريس ت

مما من الشمال إلى الجنوب، وخاصة من جنوب مصر،  العربية صر م جمهوريةالطالب في البرنامج  يخدم

ل معوالذي يعتمد جزء كبير منه على ال الحيوي،كان ا املى هذفاملهمة وروبية الدول ألا  افة إحدىي نشر ثقسهم في

 والدكتوراه.  فضال عن خدمة مرحلة الدراسات العليا، حتى الحصول على درجتى املاجستير  ،فى مجال السياحة

دب، كاللغة والترجمة وألا ، ةصصة لايطالية إلى تحقيق التقدم العلمى فى املجاالت املتخلغالامج يهدف برنو 

جاالت العلمية والبحثية، في إطار ف امللت، في مخلى مواكبة سوق العملادرة عشرية قوادر بيج كتخر  كما يسعى إلى

ى إثراء مفاهيم التقارب الحضارى، علل العمحثي، فضال عن بترنو إلى تطوير املجتمع ال معايير ذات أهداف محددة

   لرؤى. ر والجذو لشعوب املختلفة االتناغم بين الثقافات وا وسعيا إلى إحداث نوع من

هدهم عاملين داخل القسم لجالشكر لألعضاء ولاداريين ال ليقدم قسم اللغة لايطالية جزي اماوخت

 حتى يستطيع مواكبة التقدم العلمي والبحثي. ه ير تطو  سم والعمل علىقاملبذول وسعيهم الحثيث لالرتقاء بال

 رئيس القسم

 سعيدعالية حسين  .دم. .أ
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 ، 1997م بجامعة املنيا عا الايطاليةة لغالامج بدأ برن
 
أقدم  ثانى هو رنامج هذا البويعتبر  .لسنلكلية ألا تابعا

 .جامعة عين شمس -لسن ألا ةبكلي ةاللغة الايطالي مجافي هذا التخصص بعد برنبرنامج 

 متب 1997 امع ية لهحة دراسئال بأول  لبالعم البرنامجوقد بدأ 
 
اللغة بقة في برنامج املطالالئحة نفس عا

الئحة الداخلية لكلية الالسن بجامعة عين شمس )مرحلة تطبيق البعدها  تم، ثم عين شمسجامعة  -ةالايطالي

العام  منرا باعتاملنيا امعة الالسن بجاعلى كلية  2/2/2005 بتاريخ 184 رقم ى الوزار ر راالصادرة بالق انس(ساللي

   .2008/2009 عىالجام

من  اعريض اقطاعخدم يي أنه لبرامج املماثلة فا نميره عن غ بجامعة املنيا لغة الايطاليةالج برنام ويمتاز 

 .2014حتى عام  في صعيد مصر حيد لو ا ميالحكو  الايطاليةة غلالبرنامج  ظل هإنطالب الوجه القبلي حيث 

اللغة و  عربيةاللغة ال إلى ةافضال ب يةاليطالا لغة ة هي الالدراس غةلو  ،نسساليدرجة ال نامجالبر ويمنح  

أو  ليزيةجأو الانألاملانية أو  ،ألاسبانيةأو  ،: الفرنسيةاللغات ههذ من بينحداها إلطالب يختار ا يتال الثانيةالاجنبية 

 .الصينية
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 ذا طمرك الجامعةيطالية بة لا اللغ برنامجن أن يكو 
 
ا علميا اللغات بالجامعات املصرية  برامجابع متميز بين ز 

 .العلميوالترجمة والبحث لفة في مجاالت اللغة وألادب تخامل

 

ى لعين جمة وقادر وألادب والتر  غةالل تاال مجمؤهلين علميا في  ناللغة لايطالية إلى إعداد خريجي برنامجَيهدف 

من خالل  عمزة واملساهمة في تنمية وخدمة املجتدمات بحثية متمي، وكذلك تقديم خللعمسة في سوق املنافا

 .برامج عالية الجودة

 

 أجنبية ثانية قرا ةيجيدون اللغة لايطالية واللغة العربية ولغمن الخريجين  ر إعداد كواد .1
 
  ءة

 
اوكتابة

 
 . وتحدث

 واعألا  لكتبءة النصوص واقرا هارةلب مالطا إكساب .2
 
يتيح له فرصة ا مما ية وفهمها وتحليلهدبية قراءة

اب والحركات الفكري التعرُّف على ا مختلالكتَّ  .لغة لايطاليةة في ثقافة الفة وألادبية التي تمثل عصور 

ية ملالعية و ية والصحفع النصوص )السياسف أنواتلمخقادرين على ترجمة لإعداد كوادر من املترجمين ا .3

 مانة.لتزام بالدقة وألا لغة العربية مع الا. إلخ( من وإلى ال..والقانونية .
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ع التعبير عن نفسه يستطي ة، بحيثيات التواصل لدى الطالب وتعريفه بالثقافة والحياة لايطالمهار  تنمية .4

ا ويتقن است اباللغة لايطالية تعبير   ل السياحة، ثم ةتلفت مخة مجاال اللغوية في عد لةالحصي امخدصحيح 

 .يرهاية، والصحافة وغاالت، والسكرتار تصوالا

املهنية  ولوجيا الحديثة بما يخدم املمارسةلافادة من استخدام التكن نيإعداد طالب قادر على الجمع ب .5

 ة أخرى.هة وبين تطبيق املنهج التحليلي والنقدي من جمن جه

في مجاالت  أبحاث رين على إجراءالباحثين قاد نم ر واداد كغية إعداعية للدارسين ب  بدلا  اتدر نمية القت .6

 .خرلا بهدف نشر ثقافة  اللغة وألادب والترجمة

، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية ةاليفة لايطالتفاعل بشكل ايجابي مع الثقاحث الطالب على  .7

 .املصريةالثقافية 

ل ستمر في الداخعبر التدريب امل ةيريسالتداراتهم دريس البحثية ومهئة التهيء تنمية قدرات أعضا .8

 .ختلفةوالفعاليات امل تؤتمرات والندواخارج، وتحفيزهم على املشاركة في املوال

 وثقافيا. املجتمع وتنميته فكريا ةخدمتوظيف املعارف واملهارات املكتسبة ل .9
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 :شكل التاليواضحة، كما في ال طةسل هيكل تنظيمي لدارته ينطوى على عالقاتمج للبرنا 
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 قرر ملا
د دع

 اتالساع
 الدرجة

عدد أوراق 

 الامتحان

نوع 

 متحانالا 

زمن 

 الامتحان
 مالحظات

 ممتدة -- -- -- -- 6 دراسات لغوية

  -- شفهي -- 20 4 استماع ومحادثات

  2 تحريري  1 60 6 نصوص عامة

                   بية عر  لغة

 ب نصوص(د)قواعد أ
  2 ري ريتح 1 40 4

 دةتمم -- -- -- -- 6 لغة أجنبية ثانية

  2 ي تحرير  1 100 عملي 2+2 حاسب آلي

  2 تحريري  1 100 2 حقوق إنسان ومكافحة فساد 

      32 املجموع
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 رر قامل
عدد 

 الساعات
 رجةالد

عدد أوراق 

 الامتحان

نوع 

 نالامتحا

زمن 

 الامتحان
 تاحظمال 

 ممتدة 2 تحريري  1 60 6 دراسات لغوية

  3 تحريري  1 40 4 العات ومقالطم

                        وصنص

 )نثر(
  2 تحريري  1 60 6

  2 تحريري  1 20 2 ترجمة من العربية

  2 يري تحر  1 20 2 بيةالعر ترجمة إلى 

                     ية لغة عرب

 ت(جع ومطالعا)مقال ومرا
  2 تحريري  1 40 4

 ممتدة 2 ري تحري 1 60 6 نيةلغة أجنبية ثا

      30 املجموع
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 املقرر 
عدد 

 عاتاسال
 الدرجة

عدد أوراق 

 الامتحان

نوع 

 الامتحان

ن زم

 الامتحان
 ظاتحمال 

  2 تحريري  1 40 4 دراسات لغوية

  -- شفهي -- 20 4 ومحادثات استماع

                      وصنص

 ر(ثن -شعر)
  2 تحريري  1 40 4

مدخل إلى تاريخ ألادب 

 والحضارة
  2 تحريري  1 20 2

  2 تحريري  1 30 3 (ةي)صحف ترجمة من العربية

  2 ي تحرير  1 30 3 )صحفية( ترجمة إلى العربية

                  لغة عربية 

 نصوص( -دب أ -)قواعد 
  2 ريري تح 1 40 4

 تدةمم -- -- -- -- 6 غة أجنبية ثانيةل

      30 موعجامل
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 املقرر 
عدد 

 الساعات
 الدرجة

أوراق  دعد

 الامتحان

نوع 

 الامتحان

زمن 

 الامتحان
 ظاتمالح

 ممتدة 2 تحريري  1 40 4 غويةدراسات ل

  3 ي تحرير  1 40 4 مقالو مطالعات 

                      نصوص 

 (رةقصي قصة -نثر -)شعر
  2 تحريري  1 40 4

               حضارةأدب و تاريخ 

 (14-13ق )
  2 تحريري  1 20 2

  2 تحريري  1 30 3 )سياسية( ربيةعلترجمة من ا

  2 تحريري  1 30 3 )سياسية( يةترجمة إلى العرب

                     ة عربيةغل

 مراجع ومطالعات()مقال و 
  2 تحريري  1 40 4

 ممتدة 2 تحريري  1 60 6 ةثاني لغة أجنبية

      30 جموعامل
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 املقرر 
 عدد

 ساعاتال
 الدرجة

عدد أوراق 

 الامتحان

نوع 

 الامتحان

من ز 

 الامتحان
 مالحظات

  2 تحريري  1 40 4 يةدراسات لغو 

  -- شفهي -- 20 4 ومحادثات عاستما

              صوص ونقد ن

 (ثرن-شعر)
  2 تحريري  1 40 4

             تاريخ أدب وحضارة 

 (16-15ق )
  2 تحريري  1 20 2

       بية ر عترجمة من ال

 اقتصادية( –)سياسية 
  2 تحريري  1 30 3

       العربية رجمة إلىت

 اقتصادية( –ية )سياس
  2 تحريري  1 30 3

                  بية لغة عر 

 نصوص( - أدب –)قواعد 
  2 ري ريتح 1 40 4

 ممتدة -- -- -- -- 6 أجنبية ثانيةلغة 

      30 املجموع
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 املقرر 
عدد 

 الساعات
 الدرجة

اق عدد أور 

 حانالامت

نوع 

 الامتحان

 زمن

 متحانالا 
 مالحظات

  2 تحريري  1 40 4 ةيدراسات لغو 

  3 تحريري  1 40 4 مقالو  مطالعات

               ونقدص صو ن

 دراما( -نثر -)شعر
  2 تحريري  1 40 4

         تاريخ أدب وحضارة          

 (18-17ق )    
  2 تحريري  1 20 2

        عربيةترجمة من ال

 قانونية( -مية)عل
  2 تحريري  1 30 3

        ترجمة إلى العربية

 ة(قانوني -ةي)علم
  2 تحريري  1 30 3

                    لغة عربية 

 )مقال ومراجع ومطالعات(
  2 تحريري  1 40 4

 تدةمم 2 تحريري  1 60 6 لغة أجنبية ثانية

      30 املجموع
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 املقرر 
دد ع

 الساعات
 الدرجة

عدد أوراق 

 الامتحان

نوع 

 نالامتحا

زمن 

 تحانالام
 مالحظات

  2 يري تحر  1 30 3 لغوية اتدراس

  2 تحريري  1 20 2 المق

               نصوص ونقد 

 (قصة قصيرة-نثر-شعر)
  2 تحريري  1 40 4

            حضارةتاريخ أدب و  

 (19ق )
  2 تحريري  1 20 2

        من العربيةمة ترج

 أدبية( - )سياسية
  2 تحريري  1 40 4

       بيةإلى العر ة ترجم

 أدبية( - )سياسية
  2 ريري تح 1 40 4

                  ة عربية لغ

 نصوص( -أدب  -د )قواع
  2 تحريري  1 40 4

 ممتدة -- -- -- -- 6 ةلغة أجنبية ثاني

 ممتدة -- -- -- -- 2 قاعة بحث

      31 عاملجمو 
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 املقرر 
د عد

 لساعاتا
 الدرجة

 عدد أوراق

 متحانالا 

نوع 

 انالامتح

زمن 

 انمتحالا 
 مالحظات

  2 تحريري  1 30 3 دراسات لغوية

  -- شفهي -- 20 2 ثاتداستماع ومحا

              ص ونقد نصو 

 (رواية-نثر-ر)شع
  2 تحريري  1 40 4

        حضارةخ أدب و يتار  

 )حديث ومعاصر(
  2 تحريري  1 20 2

     ةالعربي من ترجمة

 بية(أد - )اقتصادية
  2 ري تحري 1 40 4

     إلى العربيةجمة تر 

 ية(أدب - )اقتصادية
  2 تحريري  1 40 4

                    لغة عربية 

 )مقال ومراجع ومطالعات(
  2 تحريري  1 40 4

 ةتدمم 2 تحريري  1 60 6 ةلغة أجنبية ثاني

 ممتدة -- شفهي -- 20 2 قاعة بحث

      31 عملجمو ا
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 الدرجة الاسم

 أستاذ م عبد السالمشريف أبو املكار  أ.د.

 مساعدأستاذ  سين سعيدعالية ح أ.م.د.

 مدرس حسينوفاء محمد  د.

 درسم نغم عبد الجواد عبد العزيز د.

 مدرس يل اسكندركاترين صمو د. 

 رسمد ادالجو  عبدمحي الدين شلقامي  د.

 مدرس حمدأ حسناء محمود د.

 رسمد يفة حسن خليفةخل .د

 مدرس ب صابر محمود عبد املنطل د.

 مدرس يلمبروك عبد الحميد إسماع د.

 مدرس حسنح كمال صال  د.

 مدرس لغة عصام أحمد محمد

 اعدمدرس مس عادل سيد عبد املولى

 مدرس مساعد بد الفتاحعال عادل ع

 مدرس مساعد حسين محمد شيماء

 داعسدرس مم مد محمحمد رفعت 

 مدرس مساعد اهيمبر إحمد شحاتة أ

 مدرس مساعد نيأحمد محمد القر 
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 الدرجة الاسم

 معيد محمد فرج محمد

 يدمع سعد رضا سعد

 معيد أسماء مرتض ى هاشم
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. الذكية الشاشة وقاعة الكلية مدرج إلى بالضافة دراسية، قاعات أربع غة لايطاليةج اللبرنام يمتلك

 بواقع للدرس قاعات أربع تخصيص تم حيث، مجالبرنا احتياجات مع ملدرجوا ةلدراسيا اتالقاع عدد سبيتناو 

  .(البحري  الكلية مبنيبابع بالدور الر  ألاربعة القاعات تتواجد) طالب 100 بسعة البرنامج فرق  من فرقة لكل قاعة

 الجانب الطابق رقم القاعة فرقةال

 408-407 ألاولى

 البحري  الرابع
 410-409 الثانية

 412-411 الثالثة

 404-403 الرابعة

زودة البرنامج اعاتق من قاعة دجو تا كم ،التعليمية العملية مع القاعات هذه تتالءم  كمبيوتر  هاز بج م 

تاحين ترنتنالا  وقاعة لالي اسبلحا معمل بالضافة إلى وسماعات، شو  وداتا
 
، علما بأنه يةكلال طالب لجميع امل

 .قاعة بكل املحاضرات ملتابعة إداري  مسئول  يوجد كما للمحاضر، وكرس ي منضدةوكذلك  لبطا لكل مقعد توافر ي

ملبنى  البحري  الجانبمن  ألاول  بالطابقطالب  800 هوسعت) سهيم السيد أ.د. السيد مدرجا أيض   يخصص

  ،(ألاولى ةالفرق)لالي  الحاسبو  لعربيةا لغةلا مادتي في ةكليال لطالب (املدرجات
 
 ركتانبأنهما مادتان مشت علما

 .بالكلية البرامج عجمي لطالب

 

 رجصورة ملد 

 .د. السيد السيد سهيمأ 



 

                                                        (20) 
 

 

 

 رقم ويحمل )البحري(ي الرئيس  الكلية بمبني الثالث بالدور  يقعبه خاص  معمل لايطالية اللغة برنامجول

(305-306 .) 

 

 

 

 

 

 

  أنشأته الكليةالذي  (LIC) ي اللغو  بتكار الا  ز ركمهذا بالضافة إلى 
 
ضمن آليات ( 2019نوفمبر )ا حديث

 لغة ألاجنبية في مصر"تكر لبيقية. التدريس املبنحو التميز في اللغويات التط": XCELINGروع إكسيلينج تحقيق مش

 .الكلية طالب يعوالذي يخدم جم

 

 

 يطاليةلا ملعمل قسم اللغة صورة 

 للغوي الابتكار ا ز صورة ملرك
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ررات قواملألاجهزة الخاصة الالزمة لنجاز املناهج  اهب فر واتتمل مع العملية التعليمية حيث ااملعتتالءم 

عدد  البرنامج بالضافة إلي مالئمة فية الحتياجاتكااملوجودة  كما أن ألاجهزة لية،الدراسية، والحاسبات لا

 العاملين باملعمل.

 

 الجانب الطابق رقم املعمل السعة املعمل م

مقعد 49 معمل اللغة لايطالية 1  305-306 ثلثالا   

 البحري 

ر اللغوي مركز الابتكا 2   (LIC) 20 عدمق  092-102  
 الثاني

رنتالانت معمل 3 عد مق 15   121-212  

لحاسب لاليمعمل ا 4 دمقع 20   405-406 بعالرا   

الذكيةالشاشة  لمعم 5 بنش 20   095-105 امسالخ   

 للبرنامج التابعة ملباملعا حصر  جدول 

 

 .شو اتاخلية وخارجية وداجهاز كمبيوتر وسماعات د ىعل اليةيطاللغة لا برنامج عمل ميحتوي  .1

ات واملرئيات لبث املحاضرات والندوات بجودة فائقة جهزة الصوتيدث أأح ي مركز الابتكار اللغو يضم  .2

 ويتيح بث املحاضرات أون الين. يكة في املشروعن الجامعات الشر ط بيبكما ير 

كافة طالب الكلية ومن  وهو يخدمصالت انترنت ر وو وتجهاز كمبي 4 عدد علي نتر نتلا  يحتوي معمل .3

  .لايطاليةم طالب برنامج اللغة نهضم

ع طالب لجمي متاح وهو  تر وداتا شو وشاشة عرضجهاز كمبيو  20عدد لالي  الحاسبمعمل يضم  .4

 وطالب البرنامج.الكلية 

من ه استخدام يتمو ر على داتا شو وشاشة ذكية وجهاز كمبيوت ةذكية بالكليالشة شااليحتوي معمل  .5

 . يةعلممينارات الالسالعروض السينمائية وفي  وبخاصةة ففي ألانشطة املختلقبل البرنامج 
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 في الثالث بالدور  عةقا( 2) عدد من املكتبة وتتكون  .م1997/1998 عام انشاؤها تم مكتبة بالكلية توجد

 رةواملذاك املراجع وتصفح للجلوس ةاملكتب لرواد امخصص امقعد( 74) عدد بها جدويو  ،الرئيس ي لسنألا كلية مبنى

 ينمخصص( الانترنت) الدولية املعلومات بشبكة التوص( 4) وعدد كمبيوتر ( 2) ددع املكتبة في ويتوافر . والاضطالع

تم توزيعه على ألاقسام دعم مادي كل عام ي يصل الى املكتبةو  .للكتاب امالع الرقم ومعرفة الكتب عن بحثلل

 اميس أو املراجع.الكتب أو القو  تياجاتهم منحء ارالش

 
 

 

 ميكنة إلى يهدف الذي الرقمية املكتبة بمشروع - ةالجامع مكتباتع م الحال هو  كما - املكتبة شتركوت

 الخاصة ةالعاملي بياناتال بقواعد عةالجام مكتبات وربط للكتب، ونيةالكتر بيانات قواعد وإنشاء باتاملكتب العمل

 تسجيل اللهخ من يتم (كارنيه) لطالببا صةخا ةاقبط إصدار  تمي باملكتبة العمل ولتنظيم .لدورياتوا عاجباملر 

ا له املتاحة واملدة الطالب يستعيرها التي بالكت  . اللوائح عليه تنص ملا طبق 

 بة الكليةصورة ملكت
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بيرا بما ما كماته اهتإدار  ة لايطالية مكتبة الكلية باالشتراك مع البرامج ألاخرى وتولييستخدم برنامج اللغ

 ختلفةامل اتخصصالت في والكتب ةالعلمي الدوريات من عدد باملكتبة جديو ، حيث تودوريا كتب منالبرنامج  يخص

نوعية وهذه هي  .بالجامعة الرقمية تبةاملك خالل من املتاحة العلمية ورياتالد من عدد توافر إلى ةضافل با مجبالبرنا

 لية:يطالا قسم اللغة الكتب واملراجع الخاصة ب

 قسم

 اللغة لايطالية

 اصقر عدد ألا عدد الكتب

 املدمجة

عدد رسائل 

 تيراملاجس

رسائل  عدد

 ةالدكتورا

1779 67 26 3 

 عاونةامل الهيئةأعضاء  وأحد سالتدري هيئة أعضاء أحد نم ونةاملك املكتبة أصدقاء مجموعة توجدكما 

 ءالوإع بها للنهوض الايجابية واملشاركة كتبةامل ر تطوي فبهد الفرق  مختلف من املتطوعين من طالب( 10) وعدد

 عضاءأل  مميزات متقدي مع والتعليمي املعلوماتي الوعاء تجاه ةياملسؤول تحمل لىع اجيد اتدريب يعتبر  مما متهايق

 ماك .العام آخر  املجموعة ألعضاء تقدير  شهادة منح إلى فةبالضا الكتب دعد أو  ستعارةالا  مدة كزيادة املجموعة

 .اجعر وامل الكتب من البرنامج احتياجات حصر ل جنةلوجد ت

 

 

 

 

 

 

 

 (2020 مارس 10) يطاليةتب ومراجع قسم اللغة لا كنظيم أثناء ت ملجموعة أصدقاء املكتبة صور 
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 ا ما يلي:أهمه ،عديدةمجاالت  يف العمللايطالية  ج اللغةت وخريجي برناميجاخر يمكن ل

 أو القطاع الخاصبالوزارات املختلفة  هاأنواعبجميع  ةالترجم ❖

 الخاصة و مية الحكو  دارسملاالجامعات واملعاهد و في التدريس  ❖

 اليطاليةن بقيس اللغة العربية للناطتدري ❖

 .رة الفنادقالسياحي وإدااد وخاصة لارش السياحة ❖

شركات و  تالجنسياوالشركات متعددة  ةييطالالشركات لا بارة ولادسويق والتالء خدمة العم ❖

 الاستيراد والتصدير

 باملؤسسات املختلفة العالقات العامة ❖

 .انير الط شركات ❖

ة وشبكة املحلية والعامليووكاالت ألانباء ن صحافة وإذاعة وتلفزيو  لاعالم املختلفة:سائل و  ❖

 .ات الدوليةاملعلوم

 ر والطباعةدور النش  ❖

 .(أو دوليةة )محليالحكومية  ير غو ومية واملنظمات الحك الهيئات ❖
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 ، أهمها: بعدة سماتعة املنيا جام ن،بكلية ألالسيتميز برنامج اللغة لايطالية 

وبالتالي ، 1997عام  كليةال إنشاءرنامج مع نشاء البإتم  فقد ،ةتاريخي للمؤسسالارتباطه بالوضع  .1

-لسنالية بكلية ألاالايطللغة مج االايطالية بالجمهورية بعد برناللغة يعد البرنامج من أقدم برامج ا

 جامعة عين شمس.

 هإنحيث  ،بليالقمن طالب الوجه  اعريض اقطاعخدم يي أنه اثلة فماملج يره من البرامعن غ تفرده .2

، وهو لان البرنامج 2014حتى عام  في صعيد مصر حيد لو ا ميالحكو  يطاليةالا ة غلالبرنامج  ظل

 .توى شمال الصعيدعلى مسوحيد ال

ن في وموظفيلية طاغة الايتوفير مترجمين باللالعمل املحلي من خالل مع احتياجات سوق  هتوافق .3

 مؤسسات القطاع الخاص. ا منمجال السياحة وشركات الاتصاالت وغيره

 لي:ي واملراكز املعنية باللغة الايطالية من خالل ما عامليةجامعات الال مع تعاونه .4

 .غة وألادب والترجمةيس اللصصين لتدر متخة بأساتذة وخبراء إيطاليين ستعانالا  −

 أحدهو و  XELINGإكسيلينج ل مشروع ولونيا بإيطاليا من خالملشاركة مع جامعة با −

الاتحاد ألاوروبي  مول من برنامجملاالعالي  تعليمال الء القدرات في مجمشروعات بنا

ريق عن ط مصر  س اللغات ألاجنبية فيتدري وير ي تطف واملساهمة ،+Erasmusايراسموس

وجيا على وسائل الاتصاالت وتكنول التدريس والاعتماد املنهجيات املتبعة في تحديث
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ما قبل رحلة في م ى شباب الباحثينوتحسين مهارات البحث العلمي لد املعلومات

 .وراهدكتال

ب وتزويد البرنامج بكت قافيةلثاث احدن مع املركز الثقافي الايطالي من خالل تنظيم ألا التعاو  −

 .ة سنوياية الايطالفي اللغ

 بشكل أفضل.الفرصة أمام الطالب للتعلم  ية منخفضة مما يتيحكثافة طالب  .5

 البرنامج.لطالب اللغة ي تعليم ف ايسأسا اة تشكل ركنيمتلك البرنامج معامل صوتيات مجهز   .6

 ويشرف القسم، قطاع الصعيد صص فييوجد بالقسم برنامج للدراسات العليا يعد ألاوحد في التخ .7

 . معات املصريةفي لجان املناقشة والحكم في البرامج املناظرة في الجا ويشاركالرسائل العلمية  علي

سويف( بني  –املنيا  –يوط الصعيد )أسالجغرافي على مستوى شمال ؤسسة لبرنامج بموقع امليز اتمي .8

 قسام الجديدة بجامعات الصعيديس ألافي تأسالجزئي عن طريق الانتداب ويشارك أعضاؤه 

 ألاقصر( –)سوهاج 
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لايطالي الشاعر   بمرور مائة عام على وفاةمن ختام فعاليات الاحتفال  ةصور 

 (2016 ديسمبر  5جويدو جوتسانو )
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لخبيرة اللغة  صورة

القسم أثناء بلايطالية 

 لثقافياليوم ااملشاركة ب

 ليلايطا

 (2017إبريل  10ينما" ): "اللغة والساليلايط ام فعاليات اليوم الثقافيمن خت صورة
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ة من زيارة الطالب صور 

  للمركز الثقافي لايطالي

 (2017 مايو  8)

نا مع فقط في فصل الصيف" تزاماملافيا تقتل يلم لايطالي "من فعاليات عرض الف صورة

       ، إيطاليون في السينما"لايطالية في السينما": يطالية في العالملغة لا حتفال بأسبوع اللا 

 (2017توبر كأ 16)
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ختام فعاليات صور من 

 اليوم الثقافي لايطالي

                   بعنوان:

   .. حوار"  أدب .. فن"

 (2017يسمبر د 4)
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فعاليات ن مصور 

رشة بعنوان: "ترجمة و 

أدب ألاطفال لايطالي 

   إلى اللغة العربية"

 (2017توبر أك 23)
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عربية" إلى اللغة ال الي"ترجمة أدب ألاطفال لايط: ورشة ملجموعات الطالب أثناء املشاركة فيصور 

 (2017أكتوبر  23)
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فعاليات ة من صور 

لايطالي  معرض الفيل

"أهال بكم في الجنوب" 

 (2018نوفمبر  13)
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مشاركة بعض ن مصور 

أعضاء الهيئة املعاونة 

 بيةدريبالقسم في دورة ت

 على أحدث وسائل 

تدريس اللغة لايطالية 

بجامعة التي عقدت 

بولونيا، في إطار مشروع 

التميز في : نحو إكسيلينج

تطبيقية. اللغويات ال

التدريس املبتكر للغة 

  جنبية في مصر ألا 

 10-فبراير25)

 (2019مارس
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اء أعضمشاركة من صور 

وأعضاء الهيئة  القسم

طالب املعاونة و 

يا بالدورة الدراسات العل

على أحدث التدريبية 

س اللغة وسائل تدري

التي عقدت لايطالية 

 4بحضور بجامعة املنيا 

من جامعة  أساتذة

بولونيا في إطار الشراكة 

من خالل مشروع 

إبريل  11-6)  لينجيإكس

2019) 
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ألاستاذ  لقاء من صور 

ي ماتيو فيال /الدكتور 

مع  )جامعة بولونيا(

حول  طالب البرنامج

 "ة اللغة لايطاليةنشأ"

زيارته على هامش 

لجامعة املنيا من خالل 

 7) شروع إكسيلينجم

 (2019إبريل 
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الدكتور  قاءلمن ر صو 

)جامعة فيليبو ميالني 

مع طالب  بولونيا(

الروايات "حول  برنامجلا

على  "لايطالية املعاصرة

زيارته لجامعة هامش 

شروع نيا من خالل مامل

إبريل  8) إكسيلينج

2019) 
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لقاء  صورة من ختام

جانوللو كيارا كتورة الد

)جامعة بولونيا( مع 

 البرنامج حول طالب 

مستويات اللغة "

على هامش  لايطالية"

زيارتها لجامعة املنيا في 

نج إطار مشروع إكسيلي

 (2019إبريل  11)

لقاء  صورة من ختام

كالويا كتورة الد

)جامعة بورجيتي 

بولونيا( مع طالب 

 البرنامج حول 

قافية ات الثالاختالف"

على  " عند دراسة اللغة

هامش زيارتها لجامعة 

يا في إطار مشروع نامل

إبريل  10إكسيلينج )

2019) 
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 2019/2020خالل الفصل الدراس ي الاول للعام ب البرنامج ال طجموعات من ملصور من العروض التقديمية  
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 فعاليات ندوة:من ر صو 

خريجو ألالسن بين "

مية الدراسة ألاكادي

وسوق العمل" التي 

عقدتها وحدة متابعة 

 2) الخريجين بالكلية

 (2015 ديسمبر 
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 عقدته لذيا املهارات ألاساسية للتوظيف""لتقي ألالسن للحوار والتدريب: مفعاليات  صور من 

 (2018ديسمبر  10وحدة متابعة الخريجين بالكلية )
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 عقدته لذيا املهارات ألاساسية للتوظيف""لتقي ألالسن للحوار والتدريب: مفعاليات  صور من 

 (2018ديسمبر  10وحدة متابعة الخريجين بالكلية )
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وحدة متابعة  قدتهع الذي"  ة املنيالفودافون بجامعلشركة  يوم التوظيفيال"فعاليات  صور من 

 (2019مارس  26) الخريجين بالكلية
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 (الزراعيأسوان -رصطريق م) املنياجامعة ، ألالسنكلية  :ؤسسةللم العنوان البريدي

 /https://www.minia.edu.eg/alsun :للمؤسسة املوقع لالكتروني

 0862369359 :املؤسسة تليفون 

 0862370477 :ؤسسةامل فاكس

 alsunminia@gmail.com alsun@mu.edu.eg :للمؤسسة ترونيبريد لالكال

 als_ital @mu.edu.eg د لالكتروني للقسم:البري

  حسين سعيد د. عاليةأ.م. املدير ألاكاديمي للبرنامج:

 طلبد. صابر محمود عبد املن منسق البرنامج:
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