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ألوسطاالشرقمستوىعلىالرائدةالكليةهيشمسعينبجامعةاأللسنكليةتعتبر

معترفةعلميوقاعدةلرؤيةطبقًاوالفوريةالتحريريةبنوعيهاالترجمةتدريسمجالفي

ركاتشبواسطةلذلكوالمعدةالحديثةوالبرمجياتالمتطورةالتكنولوجياستخدامإببها

اونينومعالتدريسهيئةأعضاءلهاومتوفرالبرمجياتهذهإنتاجفيمتخصصةعالمية

جمينمترإلىالعملسوقإحتياجظلوفي.البرمجياتلهذهاألمثلستخداماإلعلىقادرين

لغةالمنالمتخصصةالترجمةمجالفيالمنافسةعلىقادريناللغةفيومتخصصين

ماتوالمنظواالستثماروالصحافةواإلعالمالسياحةمجاالتفىوالعملإليها،والعربية

الترجمة"برنامجإنشاءتم،العالميةالمؤتمراتفىوالمشاركةوالدوليةالمحلية

لتقديمملالعسوقحاجةلتلبيةالمعتمدة،الساعاتبنظام"الصينيةاللغةفيالمتخصصة

مؤسس كلية األلسن( 1873-1216)الشيخ رفاعة الطهطاوي  .المجاالتكافةفيالمتخصصةالترجمةمجالفيمتخصصةبشريةكوادر

نشأة البرنامج
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.المحلي والدوليالمستوى بوجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس اللذين يتمتعون بإسهامات كبيرة على يتميز البرنامج 



العملسوقاتحتياجإلتلبيةالجودةمعاييروفقاإلبداعيتبنىمتميزتعليمىبرنامجتقديم

ً العربيةالمصريةالروابطلدعمالمجتمع،وخدمة ً ثقافيا تنميةريقطعنوذلكبالصين،وعلميا

فيينالمتخصصوالباحثينالمترجمينمنكوادرلتخريجالبحثية،والقدراتالترجمةمهارات

.المتخصصةالترجمةبمجاالتيتعلقماكل
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رسالة البرنامج



لىعالعملسوق احتياجاتتلبيةعلىقادرينالمتخصصة،الترجمةمجاالتفيالمحترفينالمترجمينمنكوادرإعداد1.
.والدوليواالقليميالقوميالمستوى 

.التحريريةالترجمةمهاراتإليتحتاجالتيالمختلفةللوظائفمتخصصينإعداد2.

.نحوهو والرياضياتوالعلوموالهندسةكالطبالعلميةالمجاالتفيالتعريبعمليةفياإلسهامعلىقادرينكوادرإعداد3.

األم،لغتهيفالشائعةاألخطاءعلىوالتعرفاللغةلقواعدالصحيحالتطبيقخاللمنالعربية،اللغةفيالطالبمهاراتصقل4.
.الترجمةفيمهاراتهيصقلمما

.حريريةالتوالترجمةالمقالكتابةفيكفاءتهملرفعومتخصصةمتعمقةلغويةمهاراتاكتسابعلىقادرينكوادراعداد5.

تفيجمينالمتر منكوادرإعدادبهدفالتحريرية،الترجمةعلىالمكثفالتدريبخاللمنللدارسينالمهنيةالمهاراتتنمية6.
.العملسوق باحتياجات

.الترجمةفيواستخدامهاالحديثةالتكنولوجيااستيعابعلىقادرةجديدةكوادرتخريج7.

.الهدفلتحقيقالوقتإدارةوعلىالذاتيالتعلمتفعيلعلىقادرالباحثينمنجيلإعداد8.
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أهداف البرنامج



يةالتالاتالصف"الصينيةاللغةفيالمتخصصةالترجمة"رنامجبمنالليسانسدرجةعلىالحاصلالخريجفىيتوافرأنالبد:

:أكاديميةعلمية:أوال

:عليقادرايكونأن

ً وكتابةقراءةالتخصصلغةإجادة.1 .وتحدثا

.وإليهاالعربيةاللغةمنبدقهالترجمةمنيمكنهالذيالنحوعلىالعربيةاللغةإجادة.2

.التخصصلغةجانبإليثانيةأجنبيةلغةإجادة.3

.وأمينةدقيقةتحريريةترجمةوإليهاالعربيةاللغةمنالمتخصصةالنصوصترجمة.4

.العلميةباألمانةلتزاماإلمعمنهجيةبطريقةالمبتكرةالعلميةبالبحوثالقيام.5

.التخصصمجالفىالحديثةوالتقنيةالعلميةالتطوراتمواكبة.6

.المشكالتوحلالتفكيرفيالعلميالمنهجستخدامإ.7
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مواصفات الخريج
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:ثقافية/ قومية : ثانيًا

:يكون قادرا عليأن 

.يتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مجال التخصص لخدمة البيئة المحيطة بشكل إيجاب-1

.  توظيف المعارف و المهارات  المكتسبة في تنفيذ المشاريع والمهام البحثية-2

.  احترام التنوع و التعددية الثقافية-3

.  التفاعل مع المستجدات و المتغيرات المحلية و العالمية ذات الصله بمجال التخصص-4

جتابع مواصفات الخري



.2015-2014فيإعتمادهاتمالتياأللسنبكلية"الصينيةاللغةفيالمتخصصةالترجمة"برنامجتدريسيتم-1

مستوىلىعنوعهمناألولهواأللسنكليةالصينيةاللغةبقسم"الصينيةاللغةفيالمتخصصةالترجمة"برنامج-2

.2017-2016الجامعيالعامفيالبرنامجفيالدراسةبدءتمحيثالمصريةالجامعات

كثافةأكبربيتميزموقعفيالقاهرة،محافظةوسطالعباسيةميدانفيشمسعينجامعةحرمداخلاأللسنكليةتقع-3

.السكانيةالكثافةفيأقلأخرىمحافظاتفياألخرىالكلياتتقعبينماسكانية،

.العملسوقإحتياجاتمعالبرنامجيتوافق-4

.خرىاألوالكلياتاألخرىاألقساممنالمحولينالطالبعدديتزايدكماالبرنامج،علىعامكلالطالبإقباليتزايد-5

.نانشيجامعة:مثلالصينفيالمختلفةالجامعاتمنالعديدمعتعاونإتفاقياتتوجد-6
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سمات تميز البرنامج



اتللجامعاألعلىالمجلسمنبهامعترفمعادلةشهادةأوالمصريةالعامةالثانويةإتمامشهادةعلىالحصول1.

.المصرية

.المختصوالقسمالكليةتحددهاالتيللقواعدبالبرنامجلتحاقاإلشروطتخضع2.

عنتقلالبنسبةالقبولمتحانإيجتازأنبعدإالالبرنامجفيالطالبيقبلوالشفوياختبارالطالبيجتاز3.

60%.

.الوافدينالطالبعلىتطبقالتيللقواعدالمصريينغيرللطالببالنسبةبالبرنامجلتحاقاإلشروطتخضع4.
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جشروط اإللتحاق بالبرنام
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المقررات الدراسية

الساعاتالنسبة المئويةطبيعة العلوم

ساعة16%11.1(اللغة العربية)العلوم األساسية 1.

ساعة12%8.3(اللغة األجنبية الثانية)العلوم المساعدة 1.

ساعة96%66.7علوم التخصص1.

ساعات4%2.8بحث1.

---------متطلب تخرجتدريب ميداني1.

ساعة16%11.1متطلبات الجامعة1.

100%



:البرنامجلطالب المؤسسةتقدمها التى األنشطة : أوالً 

.شرافواإلوالتجهيزاتاألماكنحيثمناألنشطةلتلكالمالئمةالمواردالمؤسسةتوفر•

واهبهممتنميةعلىتساعدوالتىالمؤسسةتقدمهاالتىالمتعددةالطالبيةاألنشطةالطالبيمارس•

.حالتالروالرياضي–العلمي–الثقافي-الجوالة–االجتماعي–الفنيمنهااإلبداعيةقدراتهموإبراز
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أنشطة البرنامج



 ً :التى يقدمها البرنامج، ومنهااألنشطة : ثانيا

.مصر تتغنىمسابقة .1

.الرواية الصينية القديمةمسابقة . 2

. الشعرمسابقة . 3

.المقالمسابقة . 4

.الثقافيةالندوة . 5

.الصينىالثقافى اليوم . 6

صينى جسر اللغة الصينية والتى تتم تحت رعاية الجانب المسابقة . 7

.وعلى مستوى الجامعات المختلفة لدارسى اللغة الصينية

.  كأس السفير إللقاء القصةمسابقة . 8

.   مسابقة اإلسكتش. 9

.             المناظرة العالمية.10

.صينبالوشتويةصيفيةفى معسكرات لإلشتراك الفرص إتاحة .11
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مجتابع أنشطة البرنا



هيئةضاءأعبينمناأكاديميً امرشدً تحديديتم،حيث"الصينيةاللغةفيالمتخصصةالترجمة"لبرنامجاألكاديمىاإلرشادنظاميوجد.1

.الطالبمنمجموعةلكلالتدريس

الفصلفىنهايدرسوالتيالمقرراتإختيارعلىلمعاونتهمدراسيفصلكلفىللتسجيلالمقررةالفترةأثناءالطالببمتابعةالمرشديقوم.2

كلفىلطالبالمتابعةاألكاديمىالمرشدبهايحتفظوالتىالعامةالتسجيلستمارةإخاللمنالمطلوبةللمقرراتإستيفائهمتابعةو.الدراسي

.دراسىفصل

.تواجههصعوباتأيةعلىالتغلبفىومعاونتهأساتـــذتهمعوالتعاوناإلتصالطريقعندراستهفىالطالبتحصيلمتابعة.3

ومادراسةالمنواإلنسحابللمقررات،واإلضافةوالحذفالدراسى،والعبءللتسجيلبالنسبةالطالببهايقومالتىاإلجراءاتعلىالموافقة.4

.الطالبمصلحةفيالعملياتهذهكلأنمنوالتحققذلك،إلى

.الطالب الموضوعين تحت المراقبة األكاديمية، والموقوفين عن الدراسةرعاية. 5

.إبداء الرأى من الناحية األكاديمية واإلجتماعية فى شأن الطالب الذين يقدمون إلتماسات إلى مجلس إدارة البرنامج. 6

15

اإلرشاد األكاديمي:



:يمنح البرنامج درجة
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الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج:

"الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية"ليسانس األلسن في 



: التاليةتؤهل الدراسة خريجي البرنامج للعمل في المجاالت 

.  يةالهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية منها والدول-١

.  تشركات القطاع الخاص بكافة أنواعها والشركات متعددة الجنسيا-٢

.  مراكز الترجمة بالوزارات والقطاعات المختلفة-٣

. أقسام الترجمة والتحرير-٤

. الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية-٥

.السياحة-٦

. خطوط المالحة الجوية والبحرية-٧

.  دور النشر والطباعة المحلية والعالمية-٨
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وتلفزيـــونذاعـــةإوصـــحافة:المختلفـــةاإلعـــالموســـائل-٩

.الدوليةالمعلوماتوشبكةوالعالميةالمحليةاألنبـــاءووكـــاالت

ومــــــنالمختلفــــــةبــــــالوزاراتالترجمــــــةمراكــــــز-١٠

الخارجية،،الثقافة:المثــــــالســــــبيلعلــــــىبينهــــــا

.والدفاعوالسياحة،واإلعالم،

.نوكالببينهاومنالمختلفةبالمؤسساتالعامةالعالقاتإدارات-١١

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا-١٢

.قبلهاوماالجامعيةبالمرحلةالتعليمقطاع-١٣

.ةاللغإتقانأساسيبشكلتتطلبالتيوالمهناألعمالسائر-١٤

مجاالت عمل الخريج:



:سماع آراء ومقترحات وشكاوي الطالب، ويتم تلقي الشكاوي من الطالب عن طريق البرنامج على يحرص 

قسم اللغة الصينيةرئيس -1

كاديمي األالمرشد -2

والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم -3

صندوق الشكاوي بالكلية-4
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تلقي الشكاوي:



:عن طريقالتواصل مكنيمن المعلومات لمزيد 

 بوكعلى فيس القسم صفحة

(مدةنظام الساعات المعت)الجروب الرسمي لقسم اللغة الصينية بكلية األلسن 

البريد اإللكتروني الخاص بالبرنامج

chinese.department-ch@alsun.asu.edu.eg

19

طرق التواصل:


