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كلمة السيدة األستاذة الدكتورة. 1

مدير البرنامج

الطالب،أبنائي

مدةالمعتاأللسنبكليةالتحاقكمعلى–أوًل –أهنئكم

ط،األوسبالشرقاللغاتتدريسصروحأقدم،(شمسعينجامعة)

األلسنليسانسبرنامجاختياركمعلى–أيًضا–وأهنئكموأعرقها،

لغةالتدريسمنارةوسيظلكانالذيوآدابها،اإليطاليةاللغةفي

األوللالتواصوجسراألولى،دارسيهاوقِبلَةمصر،فياإليطالية

بينيةاإليطالوالثقافةللغةاألكبروالناشروإيطاليا،مصربين

.بالعربيةالناطقين

يحالفكمبأنأمنياتيخالصعنلكمأعبرأنأودكما

وأنق،العريالبرنامجبهذاالدراسيمشواركمفيوالسدادالتوفيق

قدرلىعتكونواوأنوالمثابرة،باللتزامدائماتتحلوالكيأدعوكم

الحياتيوالدراسيالتميزتحقيقنحودوًماتسعواوأنالمسئولية،

.والكليةالقسمأبناءمنبطالبناكعهدي

دريسالتهيئةأعضاءمنوزمالئيأساتذتيأحييأنيفوتنيول

نيةمضجهودمنيبذلونهماعلىأشكرهموأنبالقسم،والمعاونةوالهيئة

.والكليةالقسماسمورفعةالبرنامج،أهدافتحقيقسبيلفي

.والنجاحتوفيقبالمكلاًل سعيدًادراسيًاعاًماللجميعأتمنىوأخيًرا،

مروة عبد المنعم طنطاوي. د. أ

رئيس مجلس قسم اللغة اإليطالية

مدير برنامج ليسانس األلسن في اللغة اإليطالية وآدابها
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:لمحة عن البرنامج ونشأته. 2

اإنشاء قسم اللغة اإليطالية بمدرسة األلسن العلي: المرحلة األولى

مع1957-1956عامفياإليطاليةاللغةفياأللسنليسانسبدأ

لعليا،ااأللسنبمدرسةاألوسطبالشرقاإليطاليةللغةقسمأولتأسيس

قبةالحتلكفيالقسمأُنِشئ.1960يونيوفيالقسممندفعةأولوتخرجت

بهدفرمصفياإليطاليةاللغةتدريسعدمعنالناجمةالفجوةسدبغرض

إتقانتلزمتسالتيوالدوليةالوطنيةالمجالتفيللعملمتخصصينإعداد

األلسنليسانسبرنامجيُعدوبذلك.وإليهامنهاالترجمةوإجادةاللغة،هذه

لغةالتدريسفيالمتخصصةالبرامجأولوآدابهااإليطاليةاللغةفي

.اإلطالقعلىقدمهاوأاألوسط،بالشرقاإليطالية

األلسنكليةإلىاأللسنمدرسةتحويل:الثانيةالمرحلة

لتحمأخرىدفعاتتخريجفياإليطاليةاللغةقسماستمر

كليةلىإاأللسنمدرسةليتحوبعداإليطاليةاللغةفياأللسنليسانس

1952رقمالجمهوريللقرارطبقًاشمسعينجامعةإلىوضمهااأللسن

.1973ديسمبر20فيالصادر

وآدابهايةاإليطالاللغةفياأللسنليسانسبرنامجإنشاء:الثالثةالمرحلة

الحاليةبصورته

هاوآداباإليطاليةاللغةفياأللسنليسانسبرنامجأُنشيء

بقراررةالصاداأللسنلكليةالداخليةالالئحةصدورمعالحاليةبصورته

،2011فيالالئحةوتعديالت،2005-2-2بتاريخ(184)رقموزاري

.2014و،2013و،2012و

وآدابهااليةاإليطاللغةفياأللسنليسانسبرنامجيُعدلبذلكو

اللغةفياأللسنلليسانسامتدادًايُعدإنهحيثمستحدثًا؛برنامًجا

.التاريخياإليطالية

:ما يميز البرنامج. 3

البرامجأقدمهواأللسنليسانسبرنامج:والتأثيرالنشأة.1

ديُعكمااألوسط،بالشرقاإليطاليةاللغةفيالمتخصصة

صصةالمتخالمناظرةالبرامجمنهاانبثقتالتيالنواةالبرنامج

أونهامالحكوميةسواءً األخرىالجامعاتفياإليطاليةاللغةفي

لغةالتدريسفيالبرنامجخريجيإسهامعنفضاًل الخاصة،

.امعيالجقبلماالتعليمبمرحلةثانيةأجنبيةكلغةاإليطالية

األلسنليسانسبرنامجيتمتع:بالبرنامجالتدريسهيئةأعضاء.2

فروعفيالمتخصصينالتدريسهيئةأعضاءمنكبيرةبنخبة

هديُشوالذين،(الترجمة–المقارناألدب–األدب–اللغويات)

.المهاراتوتعددوالمهنيةبالكفاءةلهم

تدريبببرنامجاأللسنبرنامجيحظى:الميدانيالتدريببرنامج.3

واإلعالموالصحافةالترجمةمجالتفيمتخصصميداني

.العامةوالعالقاتوالسياحة

فياأللسنليسانسبرنامجتميزينعكس:التخصصمقررات.4

زيزتععلىقدرتهفيالتخصصمقرراتفياإليطاليةاللغة

يؤهلهممماالطالبلدىالمقرراتهذهتحققهاالتيالمهارات

.العملبسوقلاللتحاقشموليةوأكثرأفضلبصورة
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اسيةالدرومقرراتهاأللسنليسانسبرنامجشهد:البرنامجتطوير.5

العلمي،المحتوى:مستوىعلىاألخيرةالسنواتفيكبيًراتطويًرا

علهيجمماالتقييم،طرقالطالب،معالتواصلوطرقالتدريسطرق

.الحديثةوالبحوثالمعاصرةالمعارفيواكب

هاراتبماأللسنليسانسبرنامجخريجويتمتع:الخريجمستوى.6

بالقطاعاتمرموقةمراكزلشغلتؤهلهمعاليةوشخصيةلغوية

في–بالذكرويجدرواإلعالمية،والثقافيةوالدبلوماسيةاألكاديمية

اءوأعضالمناظرةالبرامجإدارةعلىالقائمينأغلبأن–ذاتهالسياق

اإليطالية،اللغةفياأللسنليسانسبرنامجخريجوهمبهاالتدريسهيئة

.بالكليةالعلياالدراساتوبرامج

:الدرجة العلمية. 4

.هادرجة ليسانس األلسن في اللغة اإليطالية وآدابيمنح البرنامج خريجيه 

:رسالة البرنامج. 5

شمسعينبجامعةاإليطاليةاللغةفياأللسنليسانسبرنامجيهدف"

الترجمةوواللغةاآلدابمجالتفياإليطاليةاللغةفيمتخصصينتخريجإلى

لتلبيةجودةالمعاييروفقأخرىأجنبيةولغةالعربيةاللغةجانبإلىالتحريرية

ليميًاوإقمحليًاالمختلفةالمجالتفيالمجتمعوخدمةالعملسوقاحتياجات

".والترجمةواللغوياتاآلدابمجالتفيالبحثيةالقدراتوتنمية
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:متطلبات االلتحاق بالبرنامج. 7

عامةالالثانويةشهادةعلىالحاصلينالطالبالبرنامجيقبل

لثانيةااألجنبيةللغةالدارسينالجامعات،تنسيقمكتبمنالمحولين

ةللغالدارسينأوالدرجات،أعلىعلىفيهاوالحاصلين،اإليطالية

ات،الدرجأعلىعلىفيهاوالحاصلين،الفرنسيةالثانيةاألجنبية

نتيجةلطبقًااألعلى،الكليالمجموععلىالحاصلينللطالبواألولوية

.بالكليةالداخليالتنسيق

معادلةشهاداتعلىالحاصلينالطالبالبرنامجيقبلكما

.الكليةتقررهلماطبقًاالعامةللثانوية

التفرغرطبشعليامؤهالتعلىالحاصلينأيًضاالبرنامجويقبل

16مرقللمادةطبقًاالعسكريةالخدمةأداءمنوالنتهاءللدراسةالكامل

.(الليسانسمرحلة)الداخليةاأللسنكليةلئحةمن

يشترط:المكفوفينالطالبالتحاقيخصفيما:مالحظة

العاممنااعتبارً وذلكالكمبيوترعلىالكتابةاختباراجتيازللتحاقهم

.2020-2019األكاديمي

أهداف البرنامج العامة ومواصفات . 6

:الخريج

:يهدف البرنامج إلى أن يكون الخريج قادًرا على-

.وتحدثًاوكتابةقراءةاإليطاليةاللغةإجادة-1

يتيحمماوتحليلهاوفهمهاواعيةقراءةً األدبيةوالكتبالنصوصقراءة-2

ففرصةله تمثلالتيةواألدبيالفكريةوالحركاتالكتَّابعلىالتعرُّ

.اإليطاليةاللغةثقافةفيمختلفةعصوًرا

.العلميةثالبحووكتابةواإلبداعالمنطقيوالتفكيرالنقديالتحليل-3

بماتلفةمخثقافيةسياقاتفيوقراءتهاوقواعدها،العربيةاللغةإجادة-4

.وإليهاالعربيةاللغةمنالترجمةمنيمكنه

.اإليطاليةاللغةجانبإلىثانيةأجنبيةلغةإجادة-5

.اآلليوالحاسبالمساعدةالحديثةالتكنولوجياوسائلاستخدام-6

.أخالقيإطارفيالمكتسبةوالمهاراتالمعرفةتطبيق-7

.واألكاديميالشخصيالمستوىعلىاإلنجازتحقيق-8

.وقبولهوثقافتهاآلخرواحترامالمبادرةبروحالتحلي-9

.فرديبشكلأومجموعاتفيالعملإتقان-10

.فكريًّاتهتنميفيواإلسهامالمجتمعلخدمةالمكتسبةالمعرفةتوظيف-11
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:وحضارةأدب.ب

.الشعر-

.النثر-

.القصيرةالقصة-

.الدراما-

.الرواية-

.أدبيونقدنصوص-

.والحضارةاألدبتاريخ-

:الترجمة.ج

،ولميةعواقتصادية،وسياسية،صحفية،)العربيةمنالترجمة-

(وأدبيةوقانونية،

وعلمية،واقتصادية،وسياسية،صحفية،)العربيةإلىالترجمة-

(وأدبيةوقانونية،

.البحثقاعة.د

:علوم اللغة األجنبية الثانية. 3

.قواعد-

.نصوص-

.ترجمة-

.علوم الحاسب اآللي. 4

.حقوق اإلنسان. 5

.التدريب الميداني. 6

:هيكل البرنامج ومكوناته. 8

.سنوات4:البرنامجمدة-5,1

ساعة3346إجمالي:الساعاتعدد:البرنامجهيكل-5,2

.عمليساعة168وتدريباتساعة1610ونظريساعة1568:بواقع

:البرنامجمكونات-5,3

:علوم اللغة العربية. 1

.قواعد-

.أدب-

.نصوص-

.مقال-

.مراجع-

.مطالعات-

:علوم اللغة اإليطالية. 2

:لغويات.أ

.اللغويةالدراسات-

.والمحادثاتالستماع-

.والمطالعاتالمقال-
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:مجاالت عمل الخريج. 10

يفعملالإلىاللغةمهارةإجادةناحيةمنخريجيهالبرنامجيؤهل

:التاليةالمجالت

.يةوالدولمنهاالمحليةالحكوميةوغيرالحكوميةوالمنظماتالهيئات-1

.الجنسياتمتعددةوالشركاتأنواعهابكافةالخاصالقطاعشركات-2

.المختلفةوالقطاعاتبالوزاراتالترجمةمراكز-3

.والتحريرالترجمةأقسام-4

.الدوليةوالمنظماتالدبلوماسيةالهيئات-5

.والفنادقالسياحة-6

.والبحريةالجويةالمالحةخطوط-7

.والعالميةالمحليةوالطباعةالنشردور-8

باءاألنووكالتوتلفزيونوإذاعةصحافة:المختلفةاإلعالموسائل-9

.الدوليةالمعلوماتوشبكةوالعالميةالمحلية

:ثالالمسبيلعلىبينهاومنالمختلفةبالوزاراتالترجمةمراكز-10

.والدفاعوالسياحة،واإلعالم،الخارجية،الثقافة،

.كالبنوبينهاومنالمختلفةبالمؤسساتالعامةالعالقاتإدارات-11

.والتصالتالمعلوماتتكنولوجيا-12

.قبلهاوماالجامعيةبالمرحلةالتعليمقطاع-13

.إليطاليةااللغةإتقانأساسيبشكلتتطلبالتيوالمهناألعمالسائر-14

:نسب مكونات البرنامج. 9

اللغةلمقرراتخالفًابالبرنامج،الملتحقالطالبيدرس:ملحوظة

فضاًل سنوات،4علىمقسمة(إلزامي)عربيةلغةساعة448اإليطالية،

العامخاللاألربعالدراسيةللفرقساعة672)الثانيةاألجنبيةاللغةعن

الميدانيالتدريبفيساعة60بإتمامالطالبيلتزمكما(إلزاميالدراسي

إقراًراقعويوللتدريباجتيازهبعدإالالمؤقتةالشهادةعلىيحصلالحيث

(الكليةعنالصادرالميدانيالتدريبدليلراجع)األمربهذا
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:اإلرشاد الطالبيبرنامج 2.11

تُلزمالطالبيلإلرشادمخصصابرنامًجاالبرنامجإدارةتُطبق

عددصبتخصيالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاءمنكاًل خاللهمن

أسئلتهم،ىعلواإلجابةالطالب،لستقبالأسبوعيًاالمكتبيةالساعاتمن

تعوقمشكالتأليمواجهتهمحالفياألكاديميالمستوىعلىومتابعتهم

برامجثالثةالطالبياإلرشادبرنامجيتضمنكما.دراستهم

:وهيفرعيةدعم

المتميزينالطالبدعمبرنامج1.2.11

متميزينالالطالبلدعمبرنامًجااأللسنليسانسبرنامجيتبنى

العامدايةبفيالقسممجلسعلىتُعرضخطةوضعفييتمثلدراسيًا

يُعرضتقريرفيالتحسينمقترحاتوتسجيلتنفيذهامتابعةثماألكاديمي،

.األكاديميالعامنهايةفينفسهالمجلسعلى

امتحاناتهمجلنتائطبقًاالدراسةفيالمتميزينالطالبتحديدويتم

لعلمياالمؤتمرفياألوائلالطالبويكّرمالسابق،األكاديميالعامفي

هداياويُمنحوندراسي،فصلكلفيمرةالقسميعقدهالذى

.تقديروشهادات

:ممارسات الجودة التي تخص طالب البرنامج. 11

:توصيف المقررات الدراسية1,11

يةالدراسالمقرراتمنمقررلكلوموثقواضحتوصيفيوجد

يفاتالتوصتلكبإعدادالتدريسهيئةأعضاءويقومبالبرنامج،تُدّرسالتي

يئةهمنالمعتمدللنموذجمطابقتهامنللتأكددوريةبصفةومراجعتها

معارفال:تشملالتياألساسيةللبياناتاستيفائهاومنالجودة،ضمان

التعليموأساليبالمقررومحتوىالمقرر،منالمستهدفةوالمهارات

عتمدوتُ .المستخدمةوالمراجعالطالب،تقويموطرقالمستخدمة،والتعلم

لفصكلمطلعفيالمختصةالرسميةالمجالسمنالتوصيفاتهذه

.عليهاالطالبيُطلعثمدراسي،

هدفةالمستوالمهاراتالمعارفمصفوفةتوصيفكلويتضمن

نالدراسيةالوحداتتوزيعخطةتوضحوالتيالمقرر،من لمحتوىةالمكّوِ

كلتحققهاالتيوالمهاراتوالمعارفالدراسية،األسابيععلىالمقرر

لتدريسالزمنيةالخريطةمعرفةعلىالطالبيعينممامنها،وحدة

.منهالستفادةومدىمقرركلمحتوى
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التواصلشبكاتطريقعنالطالبمعالتواصليتمكما

وذوىنالمكفوفيللطالبويمكنمشكالتهم،وحللمتابعتهمالجتماعي

بحسبمتابعتهمالمكلفينالمعيدينمقابلةالخاصةالحتياجات

.لذلكالمعدالجدول

ذويللطالبالماديدعمهافيالبرنامجإدارةوتعتمد

مراقبةوالالجتماعيالتكافلصندوقيقدمهماعلىالخاصةالحتياجات

لطالبلودعمالكفيفللطالبالدراسيةللمصروفاتتسديدمنالطبية

متحركة،وكراسي،موتوسيكالتتوفيرطريقعنالمعاقين

.إلخ....تعويضيةوأجهزة

المتعثرينالطالبدعمبرنامج2.2.11

طالباللدعمخاًصابرنامًجااأللسنليسانسبرنامجيتبنى

حتياجاتاعلىالتعرفويتم.الدراسيةالمقرراتمتابعةفيالمتعثرين

كتهممشارإطاروفيالدراسية،المحاضراتخاللمنالمتعثرينالطالب

تواجههم،يالتوالمعوقاتالتعثرأسبابعلىللوقوفالعلميالمؤتمرفي

المدرسينوالمعيدينبجدولإضافيتينتدريسساعتينتخصصويتم

مساعدتهم،وبالقسماألنشطةبقاعةالمتعثرينالطالبلمقابلةالمساعدين

الطالبوإخطاربذلكجدولبإعدادالطالبياإلرشادمنسقيقومكما

ورحضجدولإعدادطريقعنوكتابيًاالمحاضرات،خاللمنشفهيًا

.األنشطةقاعةبابعلىوتعليقهالمعاونةالهيئة

ذويالطالبدعمبرنامج3.2.11

الخاصةاالحتياجات

ياجاتالحتوذويالمكفوفينالطالبلدعمبرنامجأيًضايوجد

البالطحصرفييتمثلبالقسمالطالبياإلرشادملفضمنالخاصة

.الطالبشئونخاللمنالخاصةالحتياجاتوذويالمكفوفين

تواصلبالالمساعدينوالمدرسينالمعيدينمنعددتكليفويتم

المقرراتعلىللحصولالدراسةبدءقبلالعلميةالموادأساتذةمع

رفيقمكتبةإلىإرسالهاثمإلكترونيةصورةإلىوتحويلهاالدراسية

علىذلكعدبورفعها(بالكليةالمكفوفينالطالببمتابعةالمكلفة)الدرب

.برايلبلغةطباعتهاأوبالطالب،خاصموقع
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فصلكلنهايةفيمرةيُعقدالذي:العلميالقسممؤتمر:ثانيًا-

ددوعالبرنامجقيادات:منكل  حضورالعلميالمؤتمريشهد.دراسي

يمتكرخاللهمنويتمالطالب،عنوممثلونبالتدريسالقائمينمن

لطالباشكاوىواستعراضالمختلفة،المجالتفيالمتميزينالطالب

كاوى،الشهذهوتسجيلتدريسها،وطرقالدراسيةالمقرراتيخصفيما

.وتطويرهامجالبرنبتعزيزخاصةبتوصياتوالخروجبعدفيمالتحليلها

جنتائتخضع:الطالبآراءاستطالعمناالستفادةمجاالت-

مروبالمؤتاالستباناتبهذهالواردةالطالبومالحظاتاالستبانات،

:يليماعليهيترتبدقيق،لتحليلالعلمي

الرسميةالمجالسمنتعتمدالتيالتوصياتمنعدد-

.الصلةذاتاألطرافعلىتُمررثموالحاكمة،

برنامجالتعزيزبخطةتُدرجالتيالتطويرمقترحاتمنعدد-

.محددزمنيجدوللتنفيذهاويوضعوتطويره،

سالتدريخطةوضعفيمساعدكمؤشربهااالستعانةيتم-

.الالحقالدراسيبالفصلالخاصة

:ةاستطالع آراء الطالب في العملية التعليمي3,11

آليتينهاوآداباإليطاليةاللغةفياأللسنليسانسبرنامجيعتمد

:وهماالتعليمية،العمليةفيالطالبآراءلستطالعمحددتين

التعليميةالعمليةعناصرتقييماستبانات-

العلميالقسممؤتمر-

لجنةتعدهايالت:التعليميةالعمليةعناصرتقييماستبانات:أواًل 

البطمنعشوائيةعينةعلىوتوزعهاالقسم،منالمعتمدةالستبانات

صورةفي(فرقةكلطالبمن%25عنيقللما)األربعةالفرق

العناصرفيآرائهماستطالعبهدفدراسيفصلكلنهايةفيإلكترونية

هيئةالعضووأداءالتدريس،هيئةعضووأداءالدراسي،المقرر:اآلتية

.(مكتبات–معامل–قاعات–مدرجات)الداعمةوالتسهيالتالمعاونة،

ومن،وموضوعيةدقيقةتحليللعمليةالستباناتهذهتخضع

غثّم، نهايةفيتُعتمدرونية،إلكتتقاريرشكلفيالتحليلعمليةنتائجتُفّرِ

البرنامجبالتدريسهيئةأعضاءجميععليهايُطلعثمدراسيفصلكل

.لحقةمرحلةفي
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إدارة البرنامج. 12

:عميد الكلية

سلوى رشاد. د. أ

:وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ناصر عبد العال. د. أ

:وكليل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أشرف عطية. د. أ

:وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يمنى صفوت. د. أ

:مدير البرنامج ورئيس مجلس قسم اللغة اإليطالية

مروة طنطاوي. د. أ

:منسق البرنامج

نادين مكرم. د

:منسق التدريب الميداني بالبرنامج

ناهد عبد هللا. م. أ

:منسق اإلرشاد الطالبي بالبرنامج

بسمة عزت. د

:منسق عام الجودة بالبرنامج

رول عبد اللطيف. د

:رئيس فريق إدارة االستبانات بالبرنامج

سامح حسين. د
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قسم العالقات الثقافية

(الدور األول)

قسم الدراسات العليا

(الدور األول)

وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة

(الدور األرضي)
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اإلدارات والوحدات ذات الصلة بالبرنامج. 13

مكتبة كلية األلسن

(الدور الخامس)

المعامل اللغوية

(الدورين الرابع والخامس)

المركز الطبي بالكلية

(الدور األول)

شئون الطالب

(الدور األرضي)

مكتبة رفيق الدرب

(الدور األرضي)

إدارة رعاية الشباب

(الدور األرضي)

وحدة ضمان الجودة

(الدور األرضي)

وحدة متابعة الخريجين 

(الدور األرضي)
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:فيسبوكموقععلىالرسميةالكليةصفحات

:شمسعينجامعةاأللسنكليةصفحة.1

https://www.facebook.com/alsun.asu.edu.eg/

:شمسعينجامعةاأللسنكليةطالبشئونصفحة.2

https://www.facebook.com/alasun.ainshams/

******

طرق التواصل. 14

:اإللكترونيالبرنامجموقع-

http://alsunasuedu.sharepoint.com/sites/alsun2

:اإللكترونيالبرنامجبريدعنوان-

dipitaliano@alsun.asu.edu.eg

:اإللكترونيالكليةموقع-

alsun.asu.edu.eg/

:اإللكترونيللتعليمالكليةمنصة-

http://sis.asu.edu.eg/

http://alsunasuedu.sharepoint.com/sites/alsun2

