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نشأة البرنامج

عامطاويالطهرفاعةأنشأهاالتياأللسنمدرسةبداياتإلىاالنجليزيةاللغةقسمتاريخيرجع

.يةالعرباللغةإلىالترجمةفيواستغاللهااإلنجليزيةاللغةدراسةإلىيهدفوكان،1835

فيمتخصصينإعدادبغرض1956/1957عامافتتاحهوأعيدأعوامابالقسمالدراسةتوقفت

ترجمتهاوإجادةاللغةهذهاتقانتستلزمالتيوالدوليةالمحليةالمجاالتفيللعملاالنجليزيةاللغة

.وإليهاالعربيةاللغةمن

يمنح.العلياللدراساتوبرنامجالليسانسلمرحلةبرنامجينمنهابرامج،ثالثةعلىالقسميشرف

الفوريةجمةالترفيالليسانسودرجةوآدابها،اإلنجليزيةاللغةفياأللسنليسانسدرجةالقسم

دباألفيوالدكتوراهالماجستيردرجتييمنحكماالمعتمدة،الساعاتبنظاموالتحريرية

.المعتمدةالساعاتبنظاموالفوريةالتحريريةبشعبيتيهاوالترجمةواللغويات



رؤية الكلية

وإقليمي اامحلي  والترجميةواألدبيةاللغويةالدراساتفيالتميز

ابتكاريةعلميةمنظومةخاللمنوعالمي ا



رسالة الكلية

لتلبيةودةالجمعاييروفقاالبتكارتتبنىمتميزةعلميةبرامجتقديم

تخريجلالبحثيةالقدراتوتنميةالمجتمع،وخدمةالعملسوقاحتياجات

.والترجمةواألدباللغةفىالمتخصصينالباحثينمنكوادر



رسالة البرنامج

ج قادر تتمثل رسالة برنامج ليسانس اللغة اإلنجليزية وآدابها في  إعداد خري

ة وتكافؤ على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا في إطار من العدال

وااللتزام الفرص، ويتسم بالكفاءة واالنفتاح على اآلخر والقدرة على االبتكار

ية بمعايير الجودة، وكذلك إعداد باحث متميز أكاديميا وشخصيا، يملك ناص

.والترجمةالفكر النقدي واإلبداعي في مجاالت اللغة واألدب 



أهداف البرنامج

يزية إعداد كوادر من الخريجين يجيدون اللغة العربية واللغة اإلنجل-1

وق العمل على ولغة أجنبية ثانية قراءة وكتابة وتحدثا لتلبية احتياجات س

ترجمة المستوى القومي واإلقليمي والدولي في مجاالت األدب واللغة وال

.من وإلى اللغة اإلنجليزية

ت إعداد كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين في مجاال-2

.الترجمة واللغة اإلنجليزية وآدابها

إعداد كوادر من الخريجين قادرين علي إقامة جسور التواصل -3

يجابي مع الثقافي بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية و التفاعل اإل

الثقافات األخرى مع الحفاظ علي الهوية القومية



البرنامجمواصفات خريج 

:ذكرهايالتالالمواصفاتالبرنامجمنالليسانسدرجةعلىالحاصلالخريجفيتتوافرأنالبد

:علمية أكاديمية: أوالً 

ا على :أن يكون قادر 

.وتحدث اوكتابةقراءةالتخصصلغةإجادة1.

تمثليلتابيةدألابلكتواصلنصواأهمعلىفلتعرافرصةللطالبتتيحعيةوااءةقردبألاقراءة2.

.لتخصصالغةثقافةفىمختلفةراعصو

.لمختلفةابيةدألاواألجناسراتلتياوابيةدألاللنصوصةلمميزالخصائصافهم3.

.عيةووامينةوأقيقةدترجمة(لخا...يةدقتصاواعلميةوسياسية)المتنوعةصلنصواترجمة4.

لترجمةامنيمكنهىلذالنحواعلىتمطالعاوجعامروصنصووأدبوعداقومنلعربيةاللغةادةجاإ5.

.لعربيةاللغةاليوإمن

.التخصصلغةفىبلخطااظائفووىمستووبنيةتحليل6.



البرنامجمواصفات خريج 

.لقوميةالثقافيةايتههوعلىظلحفاامعىخراألتلثقافاامعاليجابىالتفاعلا-7

.لتخصصالغةجانبلىإنيةثاجنبيةألغةدةجاإ-8

.لبحثيةاةاهلنزوالعلميةامانةألبااماللتزواةلمبتكراالعلميةثلبحواكتابة-9

.لىاآللحاسبوالحديثةالتكنولوجيااسائلوامستخدا-10

.اعبدواإلالمنطقيلتفكيرواىلنقدالتحليلا-11

.مجتمعيةافدأهلخدمةلمعرفةاتوظيف-12



البرنامجمواصفات خريج 

:ثقافية/قومية:ثانيا

:عليدراقانيكوأن

لمجتمعالخدمةموجهةييمكادألوايلشخصاىلمستواعلىزاتنجاإتحقيق-

مجتمعهفىلثقافيةوالفكريةالتنميةافىيسهمنألالنسانىوإلثقافىاازعلواودرةلمبااوحبرلتحلىا-

نسانيةاإلخدمةفيستهدخالقىأرطاإفىلمعرفةاضعو-

المختلفةرفلمعاابينلربطا-

لمختلفاآلخرالقبووثقافتهوآلخراأيلراامحتربالتحلىا-

لنقديةوابيةدألواللغويةاتسارالدوالعلمىاوالبحثلترجمةامثليةرلحضااتعاولمشرافىلتفاعلا-

وكذالوطنارجخاوخلدالمماثلةاتلكلياوالكليةابينصلالتواعمدلىإفتهدلتىوا(نةرلمقااتسارالدوا

لمدنىالمجتمعاتمنظماولثقافيةاتلمؤسساا

الثقافاتفىملهااهوربدلوعىا-



البرنامجسمات تميز 

ومنهاالمميزةالسماتمنبالعديدالبرنامجيتمتع

مستمربشكلالطالبمنالبرنامجعلىاإلقبالتزايد.

البرنامجإلىالوافدينالطالبمنعددانضمام.

الطالبيؤهلمماوالمهاراتوالترجمةواللغةاألدبدراساتمنمتوازنامنهجاالبرنامجيقدم

.التخرجبعدالمجاالتمنبكثيرللعمل

القاهرةقلبفيتقعحيثمتميزجغرافيبموقعاأللسنكليةَمتُعت

60لطالبايجتازأنيجبحيثللطالبالميدانيالتدريبتوفيرالتدريسهيئةأعضاءتميز

.التخرجشهادةعلىالحصولقبلتدريبيةساعة

لغة،اعاتسوثالثترجمةساعاتثالثإلىمقسمةالثانيةاللغةلتدريسساعاتستتخصيص

.التخرجبعداألماللغةإلىباإلضافةبلغتينللعملالطالبيؤهلمما



البرنامجسمات تميز 

دوليمؤتمرعقد

بالقسمخاصةمحكمةعلميةدوريةإصدار(Textual Turnings)إلىدوليينباحثينوضم

.تحريرهامجلس

وتبنيهوالترجمةاللغةتدريسفيالدقيقةبتخصصاتهاآلدابقطاععناأللسنقطاعتميز،

.اآلدابقطاعمنأعلىأكاديميةلمعايير

اللغةةشعبالبناتكليةبرنامجمثلالمناظرةالبرامجمقرراتعنالبرنامجمقرراتتميزت

4خصيصبتوذلكوإليها،العربيةمنالترجمةلدراسةأكثرساعاتبتقديموآدابهااإلنجليزية

صيخصبينماسنواتاألربعمدارعلىالعربيةإلى/منللترجمةدراسيفصلكلساعات

.الترجمةلدراسةعامكلفقطساعاتأربعالبناتكليةبرنامج

األميةلمحوفصال80فتحفيالبرنامجطالبونجاحاألميةمحولمشروعالبرنامجتبني.



شروط االلتحاق بالبرنامج

ألعلىاالمجلسيحددهلماوفق ااأللسنبقطاعااللتحاقلشروطمستوفي االطالبيكونأن1.

.سنوي اللجامعات

ابالكليةللدراسةمتفرغ ايكونأن2. .بالبرنامجسةللدراصالحيتهلبيانالطبيللكشفومجتاز 

الكلياتمنسالبكالوريأوالليسانسدرجةعلىالحاصلينالطالبالتحاقالبرنامجيقبلأنيجوز3.

.)رنامجبالبااللتحاقشروطجميععليهموتنطبق)للجامعاتاألعلىالمجلسمنبهاالمعترف



استراتيجيات التعليم والتعلم

:موالتعلالتعليمالستراتيجيةالتطبيقيةالممارساتتتضمن

التدريسوطرقالتعليم-أ

التعلم-ب

التقويم-ج



وطرق التدريسالتعليم -أ

الطالبمعلوجهوجهاالمباشرةالمحاضراتمثلالمباشرالتعليم.

اإللكترونيةواألنشطةالمحاضراتعلىيعتمدالذيالمباشرغيرالتعليم.

خاللمنالتعليميةالعمليةفيالطالبمشاركةعلىأساسيبشكليعتمدالذيالتفاعليالتعليم

التعلمنواتجحقيقلتالبعضوبعضهمالطالببينوكذلكبالتدريسوالقائمينالطالببينالتفاعل

.المستهدفة

المباشرةالمحاضراتخاللمنالمباشروغيرالمباشرالتعليمبينيدمجالذيالهجينالتعليم

منستفادةاأقصىوتحقيقاإللكترونيللتعليمالكليةمنصةعلىالعلميةالمادةإتاحةوكذلك

Chatخاللمنبعدعنالمناقشاتمثلتقدمهاالتيالتعلمووسائلاإلمكانيات roomsومشاركة

.wikiوglossaryوإنشاءالمختلفةبأنواعهاالملفات



التعلم-ب

المعارفلبتحصيبالطلاقياموعلىيالذاتالتعلمعلىالتعلماستراتيجيةتعتمد

فةمختللاتعلملامصادرنمتحصيللافيذاتيةلاتهدراقعلىامعتمد  والمهارات

:خاللمنوذلك

التي تدعم التعلم الذاتيبحوث والمشاريع لاوتخرج لت اعارومش.

 يمكنهم من بطالللر مكتبة إلكترونية متاحة يوتوفمكتبة الكلية بالدور الخامس

لمعرفة البيانات العلمية وبنك اوقواعد خاللها الوصول إلى العديد من المصادر 

.المصري



التعلم-ب

االتعلماستراتيجيةتعتمد المستهدفةالتعلماتجنولتحقيقالتعاونيالتعلمعلىأيض 

المشاريعخاللمنوذلكللطالبالعامةالمهاراتوتعزيزالمقرراتمن

داخلعملمجموعاتإلىالطالبتقسيمأوالجماعيةالتقديميةوالعروض

.المحاضرة

طريقنعالمبصرينغيرالطالبمثلالهمملذويالتعلموسائلالبرنامجيوفر

لكليةامنصةعلىورفعهاإلكترونيةصورةفيللمقرراتالعلميةالمادةإعداد

اوإتاحتهااإللكترونيللتعليم .الدربرفيقمكتبةفيأيض 



التقويم-ج

:قياس نواتج التعلم من خالل أدوات التقويم التاليةيتم 

اختبارات تحريرية

 إنجازملفات

عروض تقديمية

مناقشات

تقييم األداء في التدريب الميداني



هيكل البرنامج ومكوناته

أربع سنوات: مدة البرنامج

هيكل البرنامج:

مقررات التخصص في األدب واللغة والترجمة

مقررات اللغة العربية مقسمة على األربع سنوات

مقررات في لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب مقسمة على األربع سنوات

عدد الوحدات/ عدد الساعات

ساعة234: إجماليساعة14: عمليساعة 220: نظري

ال يوجد: اختياري–ال يوجد :انتقالي



%13.5مقررات العلـــــــــــوم األساســــــــــية

%20.30(اللغة األجنبية الثانية)مقررات العلوم المساعدة 

%64.6(المهنية)مقررات علــــــــــــوم التخصــــــــص 

/  مقررات نجاح(حقوق اإلنسان–حاسب آلي )مقررات من علوم أخرى 

رسوب

%1.7(قاعة البحث)مشاريع 

بإدراج التدريب الميداني لطالب جميع الفرق على 27/3/2013بتاريخ 729قرار وزاري رقم -: التدريب الميداني

.أن تكون مادة نجاح ورسوب وبشرط أال تؤثر على المجموع التراكمي

ساعة على 60على الطالب أداء التدريب الميداني بما ال يقل عن : "من الالئحة الداخلية لكلية األلسن14المادة رقم 

لعام مدى األربع سنوات على أن تخطر الكلية بشهادة معتمدة وموثقة من جهة التدريب ويتم تطبيقه على دفعة ا

"2013/2014الجامعي 

قرار الجامعة : 2/1/1/1مرفق . )مواطنين على األقل شرطا للتخرج4قرار الجامعة باعتبار محو أمية : محو األمية

(بتطبيق محو األمية كشرط للتخرج

--------

%100المجموع

نسب مكونات البرنامج 



مجاالت عمل خريجي البرنامج

 والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية منها والدوليةالهيئات.

شركات القطاع الخاص بكافة أنواعها والشركات متعددة الجنسيات.

مراكز الترجمة بالوزارت والقطاعات المختلفة.

أقسام الترجمة والتحرير.

 والمنظمات الدوليةالدبلوماسيةالهيئات.

السياحة والفنادق.

خطوط المالحة الجوية والبحرية.

دور النشر والطباعة المحلية والعالمية.

بكة صحافة، وٕاذاعة، وتلفزيون، ووكاالت األنباء المحلية والعالمية، وش: وسائل اإلعالم المختلفة

.المعلومات الدولية

م، والسياحة، الثقافة، والخارجية، واإلعال: مراكز الترجمة بالوزارات المختلفة ومن بينها على سبيل المثال

.والدفاع



مجاالت عمل خريجي البرنامج

إدارات العالقات العامة بالمؤسسات المختلفة ومن بينها البنوك.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

قطاع التعليم بالمرحلة الجامعية وما قبلها.

تكنولوجيا المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال اللغة والترجمة، مثل المركز القومي للترجمة، وأرابايز ل
.الترجمة

تصاالتشركات االتصاالت الكبرى التي تقدم فرص عمل للخريجين مثل فودافون، والشركة المصرية لال.

 التعريب، ، والترجمة التقنية، و(من ترجمة ومراجعة لغوية)الشركات التي تعمل في مجال توفير خدمات اللغات
لغوي والنشر المكتبي، وتطوير البرمجيات مثل شركة فيوتشر جروب، والجهات التي تقدم التدريب ال

.المتخصص مثل اكاديمية ريتش أوت، وبرليتز لتقديم خدمات التدريب في مجال اللغات

وليةمؤسسات التدريب، والتعليم، واإلعداد، والنشر للمناهج العلمية والتعليمية، مثل أكاديمية تراك الد.

يتيداالهيئات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إ.

 المدارس باختالف مراحلها التي توفر فرص عمل في مجال التدريس، مثل المدرسة المصرية الدوليةEIS ،
.وجرين فالي، وكونكورديا، وبرنستون، والمصرية للغات، وغيرهاومناره المستقبل للغات 



مجاالت عمل خريجي البرنامج

الرقمي، القطاعات التي تتيح فرص التدريب الميداني مثل شركة ناوس ماركتنج في مجال التسويق

ؤسسة والجمعيات التي تعمل على خدمة المجتمع مثل المؤسسة التنموية لذوي اإلحتياجات الخاصة، وم

ات كمت لتطوير علم المصريات واإلرشاد السياحي، وشركة كونفرجيس في مجال خدمة العمالء بلغ

ي للمعلومات مختلفة، وفندق كونراد القاهرة، وفندق راديسون بلو، وشركة سايكس إجيبت، ودبليو في ب

، مثل شركة إكسيد، وشركة  outsourcingوالتحليالت اإلئتمانية، والشركات التي تقدم خدمات التعهيد

يبت إيكو للتعهيد، و شركة أي إم أي التي تعمل في مجال التنمية البشرية، وشركة إس كيو إس إيج

 اإلنجليزيةاللغةسائر األعمال والمهن التي تتطلب بشكل أساسي إتقان.



اإلرشاد األكاديمي

مرشددديححيثاألربع،بالسنواتالمقيدينللطالبالطالبيلإلرشادنظامبالبرنامجيوجد

.البةوططالباخمسينبحواليالطالبمنمجموعةلكلالتدريسهيئةأعضاءبينمنطالبي

نموذلكلهم،تعرضالتيالصعوباتمواجهةعلىالطالببمساعدةالطالبيالمرشديقوم

وتوجيهحالنصوإسداءالطالبوتوجيهلهاالمناسبةالحلولواقتراحالمشكلةأسبابتحديدخالل

.الطبيأواالجتماعيأوالنفسياإلرشادإلىالطالب

لرفعأيديهمبواألخذدراسياالمتعثرينوتوجيهأكاديمياالطالببمتابعةالطالبيالمرشديقوم

.معوقاتمنيواجهونهماعلىالتغلبفيومعاونتهمالعلميمستواهم

بتحديديسالتدرهيئةأعضاءفيهيلتزمالمكتبيةللساعاتنظاماأيضاالطالبياإلرشاديضم

نقاطةومناقشاستيعابهالطالبفاتقدمالشرحمكاتبهمفيلتواجدهممعينةساعاتوإعالن

.تقويمهاعلىوالعملالدراسيتحصيلهمفيالضعف



التدريب الميداني

اف تعد مادة التدريب الميداني مادة رسوب ونجاح، وال تؤثر على المجموع التراكمي، وال تض

، حيث طبق وال تمنح شهادة التخرج من الكلية للطالب إال بعد النجاح في التدريب الميداني. إليه

ا من العام الدراسي  .2014-2013بدء 

توزيع الدرجات

:توزع الدرجات الخاصة بمادة التدريب الميداني كما يلي

40 %استمارة تقييم الطالب من قبل جهة التدريب

30 %التقرير الذي يعده الطالب عن ساعاته التدريبية

10 %استمارة تقييم الطالب من قبل المشرف الطالبي

20 %افادات حضور ثالث ورش عمل



التدريب الميداني

:الميدانيأهمية التدريب 

يمثل التدريب الميداني أهمية لكل من الطالب، وجهة التدريب، والكلية:

ب في السيرة يمنح التدريب الميداني الطالب فترة من التجربة العملية في مجال التخصص يمكن أن يدرجها الطال
.الذاتية عند التوظيف

  يوفر التدريب الميداني فرصة للطالب للتعرف على الجهات التي يتاح له العمل فيها مستقبال.

لترجمة، يوفر التدريب الميداني لجهة التدريب كوادرا  من الطالب ذوي الكفاءة إلنجاز األعمال المختلفة مثل ا
فظ، والتدريس، والتواصل باستخدام اللغة اإلنجليزية، واستخدام برامج الحاسوب، ومهارات األرشفة والح

فة إلى واستقبال الزوار، وتحضير الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات المحلية والدولية، واإلعداد لها، باإلضا
.إعداد التقارير وتوثيق المعلومات

خريجين يتيح التدريب الميداني لجهة التدريب فرصة الرجوع إلى قوائم الطالب الذين دربوا عند توظيف ال
.مستقبال  

ر المناهج والمقررات بالكلية في ضوء التغذية الراجعة من التدريب .الحرص على تَُطوَّ

ات والمؤسسات يربط التدريب الميداني البرنامج بالمجتمع، ويساعد على إنشاء عالقات إيجابية متبادلة مع الهيئ
.ذات الصلة



محو األمية

  اشرط  األلسنكليةلطالباألميةمحوأداءأصبح2021-2020الجامعيالعاممنااعتبار

2019لسنة36رقمشمسعينجامعةمجلسقرارنصحيثالتخرج،شهادةعلىللحصول

ولللحصأساسيكشرططالبلكلالناجحينالدارسينمنعددأميةبمحوالطالبقيام"على

كشرططالبلكلناجحيندارسين(4)عددأميةمحوعلىوالموافقةالتخرج،شهادةعلى

".التخرجشهادةعلىللحصولأساسي

برغمالمهم،القوميالمشروعهذافيوآدابهااإلنجليزيةاللغةليسانسبرنامجساهموقد

ناجحافصالمانينثفتحمنطالبهوتمكنوغيرها،الكورونابسببتنفيذهتكتنفالتيالصعوبات

وفيارالكبلتعليمالعامةالهيئةمقارفياالمتحاناتوإجراءاألمية،محوقوافلفيوالمشاركة

قضاءالفيجاداإسهاماالطالبهذافيالطالبمشاركةوتعد.الهيئةإشرافتحتاأللسنكلية

منالعملةبقيملشعورهموتعزيزالبلدهم،الشبابالنتماءوتدعيمابالوطن،األميةمشكلةعلى

.البسطاءومواطنيهالوطنرفعةأجل



آليات الشكوى 

 األكاديميالمرشد

رئيس مجلس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

صندوق الشكاوى

اتحاد الطالب



وسائل االتصال

البريد اإللكتروني الخاص بالبرنامج :english.department@alsun.asu.edu.eg

الموقع اإللكتروني للبرنامج :http://alsun.asu.edu.eg/

 امعة عين ج–كلية األلسن –الصفحة الرسمية لبرامج نظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس

:  فيسبوكعلى موقع التواصل االجتماعي شمس 

https://www.facebook.com/groups/167332093326639

mailto:english.department@alsun.asu.edu.eg
http://alsun.asu.edu.eg/

