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 نشأة برنامج اللغة العربية  -1

ن البرنامج الخاص باللغة العربية، لدراسة العلوم  يتبنى قسم اللغة العربية بكلية األلس

، بغرض رفع شأن اللغوة اللغمية، واألدبية، واإلسالمية، والترجمة من العربية وإليها

باللغوووا  قاتهوووا الييميوووة ، ومتابعوووة االالقمميوووة، والمقووومد الوووى دقااقهوووا و سووورار ا

، وقوادر فو  تخريج جيو  واٍ  بياوارتو واقافتوو بهدد داب المتنماة،، واآلالمختلفة

 المقت نفسو الى مد جسمر التماص  اإلنسان  اإليجاب  بينو وبين اآلخر .

 
كمووا يهوودد البرنووامج إلووى تغميووة  قسووا  اللغووا  األجنبيووة فوو  كليووة األلسوون العريقووة    

للغوة العربيوة تدريس المين يقمممن بتدريس قمااد ابطاافة متميزة من  اااء  يئة ال

لمنافسوة   ، القوادرين الوى التخريج جي  من المتورجمين األكفواء، ومهاراتها المختلفة

 . بجدارة   ف  سمق العم 

ييتاجمنوو مون قسم اللغة العربية يزود طوالب الكليوة بموا كان ، إنشاء كلية األلسن واند  

دون  ن يسووتقب  طالب ووا  الووى القيووا  بمهووا  الترجمووةيوونهم ، تعمعووارد ومهووارا  لغميووة

 .ف  دراسة اللغة العربية وآدابها، وبعض اللغا  األجنبية ليتخصصما

    وفو   انواء اموادة الودكتمر د ابود السوميع ميمود  دمود   بود  1975اوا  ولكن فو     

فو  اللغوة  ليسوانس األلسونالقسم يستقب  طالب ا   كغيره من  قسا  الكلية   لييصولما الوى 

ير التعلويم العوال  آنوماا  الودكتمرد وذلك بعد زيارة وفد من الكلية إلى سيادة وز ،العربية

، فتعجب سويادتو مون  ن شعبة اللغة العربية بكلية األلسن، وطلبهم إنشاء ميمد كام  ليلة

   س بها اللغة القممية لغة تخصص. تكمن بمصر كلية للغا  وال تدر

واناوم إلوى   ،1975د  11د  1للغة العربية فو  ري بإنشاء قسم اصدر القرار المزاف   

كليوة والقسم مجمماة من المعيدين المين تخرجما ف  كلية اآلداب   جامعة اين شومس   

 .منما نماة  ما القسم ف  المستقب ، ليكدار العلم    جامعة القا رة



 

 امالقة قسم اللغة العربية ورواده األواا  

واينوت ، قسم اللغة العربية   كليوة األلسون  ، تخرجت  ول دفعة ف  1979اا   وف     

، اتهم العليووا الووى يوود  سوواتمة القسووم، ديووو واصوولما دراسوومجمماووة موونهم معيوودين بالقسووم

لوومزارا  المختلفووة كوومزارة ال قافووة، والتربيووة وخوورب بعاووهم إلووى سوومق العموو  فوو  ا

 والتعليم.

درجوة  120، و ك ر مون درجة ماجستير 135اليم   ك ر من  منح القسم منم إنشااو دتى

 سا  اللغمية واألدبية واإلسالمية، تيت إشراد  ساتمتو العظا  دكتمراه ف  الدرا

 :رسالة البرنامج -2

بواد ين فو  ، لتخوريج كومادر مون المتخصصوين والتقديم برنوامج تعليمو  وبي و  متميوز 

وإليهووا، وفووط متطلبووا  سوومق العموو ، وخدمووة مووة منهووا ، والترجاللغووة العربيووة وآدابهووا

 .المجتمع، بما يماكب مستجدا  العصر

 أهداف البرنامج  -3

مكر وتتم و   ومه األ وداد للبرنامج   دافا تتسم ف  مجملها بالتمافط مع رسالتو سوالفة الو

 :فيما يل 

وآدابهوووا والدراسوووا   ووو إاوووداد كووومادر بشووورية مووون المتخصصوووين فووو  اللغوووة العربيوووة 1

، تكمن قادرة الى تلبية ادتياجا  سمق العم  ف  المجاال  المختلفوة   إاوال  اإلسالمية

   تدريس   ترجمة   مراجعة وتدقيط لغمي ... ( .



  إاداد باد ين يقارنمن بين اللغا  ذا  األسرة الماددة ،  و األسر المختلفة ، قوادرين 2

 .، بإبدااهم ال قاف  المتميزالى اإلضافة إلى الرصيد اللغمي

لتماصوو  مووع ، ذوي قوودرة الووى اقووارنمن بووين آداب اللغووا  المختلفووة وو إاووداد بوواد ين ي3

 .اقافا  األمم المتنماة

 .نها تصنيف المعجما  انااية اللغة،  و متعددة اللغا إاداد كمادر يمك  4

، بموا يمكنوو مون مماصولة نيوةإاداد الدارس معرفي ا وذ ني ا للتعامو  موع الدراسوا  البي  5

 .لة   إاال    تدريس   إرشاد .. (  تخصصا  ذا  صالدراسة ف

، لياوواد إلووى صووفمد اكتشوواد مما بووو األدبيووة وتطمير ووا  وو مسوواادة الوودارس الووى6

 .ر ف  المجتمعالمبداين من قادة الفك

قافيووة، ، بتهيئووة البيئووة ال الووى مماكبووة متطلبووا  العصوور اليووديو وو مسوواادة الوودارس 7

 .والممارد العصرية الالزمة لملك

 الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج: - -4

 يمنح البرنامج درجة ليسانس األلسن ف  اللغة العربية وآدابها .

 المقررات الدراسية المطروحة للبرنامج   -5

القسم االث مجمماا  مون المقوررا : المقوررا  األساسوية، والمقوررا   يدرس طالب

 ، ومتطلبا  التخربالبيوالتخصصية، والمقررا  المساادة، باإلضافة إلى قااة 

، تتيود كلهوا لتشوك  طردهوا البرنوامج الوى اوالث مجمماوا تتمزٍ المقوررا  التو  ي   

 .. ( صية الخريج الى جميع المستميا   الفكرية وال قافية والمهنيةشخ

ف  برنامج اللغة العربية تشم  الم  التخصص والعلم  األساسية ك  المقررا     

اللغا   وقااة البيو ومتطابا  الجامعة وتقسم ال  النيم الخاصة بو  ماادا 

 -التال  :

     مقررا  ال            م   + مقررا  العل           م  األساس          ية

وتشم  الم  األدب والنصمص واللغة والنيم والدراسا   التخص        ص

 %  64.3    والبالغة والنقد واألدب المقارن  اإلسالمية والياارية



 اللغة الشرقية      وقمااد و دب المماد المساادة و   اللغة ال انية والترجمة و

24.5  % 

   وتدرس ف  الفرقة دقمق إنسان (   –مقررا  من الم   خرى   داسب آل

 %  3.7   األول  فقط 

   7.5                 مقرر قااة بيو   ويدرس ال  مدار األربع فرق%   

مقررا  ساسيا  34، منهم   امقرر 53قررا  البرنامج كلها ديو يبلغ ادد م

مقررا  قااة بيو و مقررين من  4مساادا وامقرر 13وتخصصيا ، و

 متطابلت الجامعة   داسب آل  ودقمق إنسان(

  بإدراب التدريب  2013د3د27بتاريخ  729تدريب ميدان :  قرار وزاري رقم

دة نجاح ورسمب وبشرط  ال الميدان  لطالب جميع الفرق الى  ن تكمن ما

 تؤار الى المجممٍ التراكم .(

 أساليب التعليم والتعلم -6

تنماوة مون  سواليب التعلويم والوتعلم، بموا ييقوط   دافوو يعتمد البرنامج الى مجمماوة م   

 .  بخريجو إلى  الى درجا  الكفاءة، ويصالمنشمدة

ومسووتجدا  العصوور موون ، بمووا يتفووط  ن  وومه األسوواليب فوو  تطوومير مسووتمر مووع مالدظووة

 .طاراةتكنملمجيا التعليم والتعلم ، وبما يلب  الياجا  المجتمعية ال

 أوًلا : األساليب التقليدية 

 .بما تقدمو من   شرح د تيلي  د نقد د تصميب ( المحاضرات،   

يو ان جزايوا  ممضومٍ يقم  الطالب بالب ديو ويعتمد ال  المكتبة   لتعلم الذاتيا    

 .فسودراستو بن

إلنجواز  ينقسوم الطوالب إلوى مجمماوا  صوغيرةماوا  البيوو مجم  التعليم التعاوني    

 .مشروٍ بي  ، ام يعرض ف  الفص ، ويناقش بين الطالب جميعا

درسوو الطالوب  ، بم ابوة التطبيوط الوى مواوتدريبا  منزليوة المياضرا  ف   ــ تدريبات

 .من قمااد  و نظريا 

 ثانياا : األساليب الحديثة



 ( powr point   استخدا   ساليب العرض اليدي ة   داتا شم د اروض 

 .واإلفادة من بنك المعرفة المصري ،استخدا  المكتبة االلكترونية   

 ثالثاا : أساليب التعليم اًللكتروني

الوى منصوة كليوة األلسون التعليميوة، وتلقوى بعوض المياضورا  مون خاللهوا،     الودخمل

 .ابط االلكترونية واألنشطة األخرىادة من الرو، واإلفوكملك التكليفا 

 رابعاا : أساليب التعليم والتعلم لذوي القدرات الخاصة

   يمجد برنامج متكام  لدام الطالب ذوي االدتياجا  الخاصة بالكلية مم ال  ف

إنشاء وددة متكاملة لراايتهم المي ا ومادي ا لها نظا  متكام  للرااية يشم  ادة 

بنمد وتسم   مه المددة " رفيط الدرب" ولها مكانة مميزة بين كليا  الجامعة 

رنامج فاقدي داسة البصر بال ويفيد منها طالب البرنامج؛ ديو يقب  الب

 شروط . 

  تتمافر التسهيال  المادية من خالل وددة رفيط الدرب للطالب غير المبصرين

ومنهم طالب البرنامج غير المبصرين لتقديم خدما  متكاملة ديو تتمافر ف  

ددة  جهزة الياسمب و ددث برامج للقراءة الناطقة واجهزة الكتابة بطريط مال

ا  وتدريب الطالب ال  االمتيانا  بالكمبيمتر والبرمجيا  براي  لالمتيان

المتخصصة ف  تيمي  النصمص اللغمية إل  نسط براي   و نسط رقم  نص  

  و صمت  لتلبية ادتياجا  الطالب ذوي القدرا  الخاصة 

  يسا م  اااء  يئة التدريس ف  البرنامج ف   مه الخدما  ديو يقمممن

الخاصة بهم إل  نسخة إلكترونية تكمن متمفرة بتيمي  المقررا  الدراسية 

 بالمكتبة ، و ياا تيمي  بعض المراجع الخاصة بالمقررا  لكتب صمتية 

 التدريب الميداني خامسا 

  باورورة تلقو  الطالوب 2013د  3د  27بتواريخ  729صدر القورار الومزاري رقوم    

نوزل فيوو الطالوب إلوى سومق ، يالسونما  األربوع تودريب ا ميوداني اسااة ( الوى مودار  60  

، ويكتسوب مون معوارد، ليزاول بنفسو ما درسو   المرجح  ن يلتيط بو بعد التخربالعم

جتمعوو بموا ، وتجعلوو  قودر الوى إفوادة ممهنيوة، واجتماايوة ترفوع كفاءتوو العمليوةخبرا  

 .تلقاه من الم  واقافا 



فو  المؤسسوة التو  جادوو بعد إتما  الطالب سااا  التودريب الميودان  يوأت  بموا يفيود ن   

غيوور  ن  ووما التوودريب   ن يووؤار ذلووك الووى مجمماووو التراكموو ،، دون  دى فيهووا تدريبووو

و وو  تتنوومٍ بووين   الموودارس  فوو  تلووك المؤسسووة التوو  توودرب فيهووا، يرشوويو بقوومة للعموو 

الخاصووة د مكاتووب الترجمووة د الصوويف والمجووال  المرقيووة وااللكترونيووة د مؤسسووا  

مؤسسووا  النشوور د مجوواال  التوودقيط اللغوومي د باإلضووافة  درونوو  النشوور الوومرق  وااللكت

 (.لفرص التعين بالبرنامج كمعدين للطالب الفااقين 

 أهمية التدريب الميداني : 

 .ما يدرسو من ادتياجا  سمق العم    يكسب الطالب القدرة الى مقاربة1

واالناووباط ، ، ، كتقوودير قيمووة المقووتاايووة ضوورورية وو يووزود الطالووب بمهووارا  اجتم2

 .لرؤساء وزمالء العم ، والتعام  مع اوالدقة

 .رة الى التكيف مع البيئة العملية  يجع  الطالب  ك ر قد3

 .  يفتح  مامو مجاال  العم ، ويسد فجما  الفراغ والبطالة4

 مواصفات الخريج -7

بعدة مماصفا  تيقوط رسوالة البرنوامج و  دافوو و و  يتمتع خريج برنامج اللغة العربية 

  -ف  مجالين  ما :

 : أكاديمية مواصفات علمية  : وال

 : ال  قادرا  يكمن الخريج  ن  

 وتيداا   إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -1

األدب العرب  والنصمص األدبية التى تعكس اقافة  العصمراألدبية  قراءة  -2

المراجع األدبية    م الى التعرد فرصة للطالب تتيح وااية قراءة  المختلفة 

 لهمه العصمر 

المختلفة  األدبية واألجناس والتيارا  األدبية للنصمص المميزة الخصااص فهم -3

 لألدب العرب  .

 اللغة العربية  ف  الخطاب ووظااف ومستمى بنية تيلي  -4

 الى اليفاظ مع األخرى والياارا  المختلفة  ال قافا  مع االيجاب  التفاا  -5

  مية الياارة العربية اإلسالمية و واقافتها 

 واإلبداا  المنطق  والتفكير النقدي ااتماد  سلمب التيلي  -6

 من يمكنو التخصص ال  النيم المي لغة جانب إلى اانية  جنبية لغة إجادة -7

 .العربية والعكس  اللغة ال  منها الترجمة

 .البي ية والنزا ة العلمية األمانةب االلتزا  المبتكرة العلمية البيمث كتابة -8



 ووساا  التعلم االلكترونية . اليدي ة التكنملمجيا ساا  و استخدا  -9

 مجتمعية   داد لخدمة تمظيف المعارد والمهارا  المكتسبة  -10

 

 : ثقافية /مواصفات قومية  :ثانيا

 : ال  الخريج قادرا  يكمن ن  

 .المجتمع لخدمة ممجهة واألكاديم  الشخص  المستمى الى انجازا  تيقيط -1

 من خالل ما اكتسبو من  معرفة مهارا  

الفكرية  التنمية ف  يسهم ألن واإلنسان  ال قاف  والمازٍ بروح المبادرة  التيل  -2

 وال قافية ف  داارتو الفكرية والمجتمعية 

 خدمة يستهدد  خالق  إطار ف  معارفو ومكتسباتو العلمية والمهارية  وضع -3

 اإلنسانية

الت  اكتسبها ان طريط المقارنة  .المختلفة المعارد والمهارا  بين الربط -4

 والتيلي  واالستنتاب 

ف  الهمية وال قافة  .المختلف اآلخر وقبمل واقافتو اآلخر بادترا  الر ي  التيل  -5

 والدين 

 اليااريةالت  يمار ا ف  برنامجو  المشرواا  ف  التفاا  الجماا   -6

 والدراسا   العلم  م    البيو

والنقدية والياارية والتاريخية والدينية والدراسا  المقارنة  واألدبية اللغمية   

والدراسا  البينية ( الت  تهدد إل      دام التماص  بين الخريج والمؤسسا  

 ال قافية ف  المجتمع المدن   

 . ال قافا دمار بما يتمجب اليو فعلو من دور فعال ف  ممارسة ودام   الما  -7

 مجاًلت عمل الخريج  -8

يتميز برنامج اللغة العربية بكلية األلسن بقلة  اداد الطالب الملتيقين بالبرنامج 

نسبيا بالمقارنة بالبرامج األخري بالكلية و ما ما يمفر للطالب فرصا  فا  ف  

الدراسة واالستيعاب وكملك ف  تميز الخرجين ومستما م العلم  وال قاف ، ف  

  -اف تتناسب مع مؤ التهم ف  مجاال  سمق العم  التالية :االلتياق بمظا

تعيين  واا  الدفعة معيدين بالكلية ليماصلما مسويرة البيوو العلمو ، واالناوما    -

 إلى  اااء  يئة التدريس بالقسم.

 دخمل ذوي المما ب األدبية إلى مجال الصيافة، واإلذااة المصرية. -

 دولية.العم  بالتدريس ف  المدارس الخاصة وال -

العم  ف  وظااف التدقيط اللغمي بمزارة ال قافوة، ومؤسسوا  النشور الومرق   -

 وااللكترون .



 مكاتب الترجمة  -

 مجاال  التدقيط اللغمي  -

 الطالبي للمتفوقين وللمتعثرين برنامج اإلرشاد الطالبي بالبرنامج والدعم -9

يمجد بالبرنامج نظا  اإلرشاد الطالب  المي يتم   ف  لجنة لإلرشاد الطالب  الت  

يقم  رايس القسم بتيديد ا ف  بداية العا  الدراس  ويسند راستها لعام  يئة 

تدريس وفريط من األاااء معو يكمن ك  اام مسؤل ان فرقة دراسية من فرق 

الب  لمتابعتهم دراسيا ومعنميا  البرنامج األربع ويكلف ك  اام بمجمماة من الط

يعد العام تقريرا ك  فص  دراس  اما تم ف  متابعتو لطالب  وف  لقاء شهري 

 الفرقة المكلف بها  يقد  لرايس األرشاد الطالب  بالبرنامج .

 ويتم ذلك وفط إجراءا  ادة منها:

 الترديب بالطالب الجدد ايتم فيهت  للطالب الجدد ال ةالتعريفيا  اللقاء -1

وتعريفهم بأاااء  يئة التدريس ورايس القسم التابع لو البرنامج 

والمقررا  الت  تدرس فيو ومماصفا  خريج البرنامج و ساليب التعليم 

والتعلم والتقميم ودقمق الطالب وواجباتو والتعريف برسالة البرنامج 

و  دافو ومماصفا  جمدة الطالب وصندوق الشكاوي ونظا  اإلرشاد 

 الطالب  لك   رشدمالطالب وال

السااا  المكتبية لك  اام من  اااء  يئة التدريس يخصصها لمقابلة  -2

الطالب لإلجابة ال  تساؤالتهم ود  مشاكلهم المتعلقة بالدراسة ف  

البرنامج وتكمن بماقع سااتين إسبمايا لك  مقرر.وتعلن للطالب ف  

 المياضرا  وتعلط ال  دجرا  مكاتب  اااء  يئة التدريس . 

 :بعدة إجراءات توجد برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيًا 

يكرم البرنامج الطالب المتميزين دراسيًا كل عام ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي  -

 للبرنامج الذي يقام في كل عام دراسي وتسليمهم شهادات التقدير

 وهذه أمثلة من تكريم طالب البرنامج المتفوقين في مؤتمرات القسم العلمية 



 

 

 



 

يقوم قسم اللغة العربية بتشكيل لجنة ثقافية تباشر   -

نشاطا مكثفا علي مستوي البرنامج والكلية 

وتجري  مسابقة سنوية لإلبداع  يفيد منها طالب 

البرنامج  ذوي المواهب الثقافية والفنية في مجال 

الشعر والقصة ويحصلون علي مراكز متقدمة في 

ا قسم و    مسابقة سنمية ينظمه هذة المسابقة

، ف  2013اللغة العربية بكلية األلسن منم اا  

مجاال  إبدااية مختلفة: الشعر والزج  والقصة 

القصيرة والمقال والرواية والنقد األدب  والخط 

العرب ، ألبناء األلسن من الفرق واألقسا  العلمية 

كافة، ويتم تيكيم األامال الطالبية من قب   يئة 

ة القسم والهيئة المية مكمنة من بعض  ستاذ

 .   المعاونة.

يتم ترشيح بعض الطالب المتفوقين للتعيين في  -

 البرنامج كمعيدين طبقا لخطة التعينات بالبرنامج 

 

 

 

 

 

 



 دعم الطالب المتعثرين بالبرنامج 

  توجد مساعدات للطالب المتعثرين دراسيًا من خالل نظام اإلرشاد الطالبي المتبع بالبرنامج 

 حيث يساعد المرشدى لطالبي الطالب في حل مشكالتهم المتعلقة بالدراسة أيضا 

 فيما يعرض لهم من  ستاذلألساعات المكتبية الضمن المتعثر  طالب الاألستاذ يساعد ،

  مشكالت في تحصيل المقررات الدراسية 

  ثرين الذين للطالب المتعقواعد الرأفة المتبعة في نظام نتائج االمتحانات بالكلية تطبيق

 يرسبون في مادة أو مادتين 

 سمات تميز البرنامج   -10

، تجعلوو متفورد ا اون الميوزا برنامج اللغة العربية ف  كلية األلسون بمجمماوة مون  يتميز

الجامعووا  والكليووا  األخووري ديووو يعوود  ووما البرنووامج  ووم لبوورامج المنوواظرة غيووره موون ا

 األلسن ال  مستمي الجمهمرية .برنامج اللغة العربية المديد بقطاٍ كليا  

  -من  مه المميزا  :

سووااا   6بماقووع  ، ديووو يقووم  بدراسووتها الطالووب اللغووة األوروبيووة اليدي ووة  وو إتقووان1

، سوااا   سوبماي ا 4ة وإليهوا بماقوع ، باإلضافة إلى مقرر الترجمة مون العربيو(  سبماي ا

 80بإجموال     تخصصوية مما يص  بنسبة دراستها إلى مجممٍ المقررا  األساسية وال

 السنما  األربع. سااة ( الى مدار

، موع زمالاوو مون سواار  قسوا  الكليوة   تخوريج جيو  مون البواد ين يجيود التفااو  النشوط2

  .يع بكفاءة  ن يقد   بياا ا بينية، بين لغتو واقافتو األ ، واقافا  األمم األخرىويستط

إلكموال الدراسوا  العليوا فو  الودول دصومل مجمماوة مون خريجو  القسوم الوى مونح   3

 .الت  يجيدون لغاتها   إيطاليا   إسبانيا   البرتغال (

( الووى موودار سوونما  الدراسووة األربووع، ممزاووة الووى  وو دراسووة مقوورر   قااووة البيووو 4

سووالمية قااووة بيووو لغميووة   قااووة بيووو  دبيووة   قااووة بيووو إمجوواال  التخصووص  

، شوة الشوفميةشواريع بي يوة تطبيقيوة تقويم بالمناقوتقديم م ،(وداارية   قااة بيو ددي ة

ا ، وتجبيماوو العلميوة فو  المرادو  األالوىمما يرفع كفواءة الطالوب فو  إنجواز  علوو قوادر 

 .، وتدربو الى العم  التعاون ، والرؤية النقديةالى اليمار والمناظرة



ع فو   سواليب و  م ما يميز برنامج اللغة العربية باأللسون  وم المونهج الدراسو  المتبو -5

التوودريس وااتموواد اسووتراتجيا  التعلوويم والووتعلم التوو  تعتموود الوو  البيووو والووتعلم الوومات  

والووتعلم التعوواون  بمووا يوودام   ووم   ووداد البرنووامج  ووم تخووريج كوومادر موون البوواد ين فوو  

 مجاال  اللغة واألدب والدراسا  اإلنسانية

 البرنامج والجودة  -11

د ي ة لليصمل ال  االاتماد البرامج  ، وف  سبي  يسع  برنامج اللغة العربية بخط 

ا صيغت مماصفا  الخريج هومن ذلك يتبن  المعايير اآلكاديمية القياسية لقطاٍ األلسن

المي يستهدفو البرنامج ليخرب إل  سمق العم  مسليا بكافة األدوا  العلمية وال قافية 

 ر ومستيداا  سمق العم  .والمهنية والمهارية الت  تمكنو من مماكبة مستجدا  العص

 قياس رضا الطالب عن البرنامج  -12

عن محاور العملية التعليمية والمقررات والخدمات المتاحة في يتم قياس رضا الطالب 

 دوريا في نهاية كل فصل دراسي وأيضا علي مدار العام الجامعي  البرنامج 

  األساليب المستخدمة في ذلك:- 

استبيانات قياس رضي الطالب عن قواعد القبول بالكلية المقررات وأعضاء هيئة  -1

التدريس والخدمات المتاحة لكل مقرر دراسي وتتم في نهاية كل فصل دراسي يقيم 

فيها الطالب المقررات من حيث األهداف وتنمية المهارات والمحتوي ويقيم أيضا 

ليم والتعلم في تدريس المقررات عضو هيئة التدريس من حيث تطبيق أساليب التع

ويقيم الخدمات المعينة علي العملية التعليمية من حيث حجرات الدراسة ومالئمتها 

 والمكتبة وما تقدمه من خدمات 

ورئيسة القسم أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج من خالل الحوار والمناقشة مع  -2

 ي .في المؤتمر العلمي السنو ممثلين لطالب البرنامج بحضور 

عما يعترض المقابلة المباشرة مع رئيسة القسم أو االلتماسات والشكاوي المباشرة لها  -3

الطالب من بعض الصعوبات حيث تعمل رئيسة القسم علي العمل علي حل هذه 

 المشكالت 

دورلجنة االرشاد الطالبي في االستفادة من نتائج هذه االستبيانات التعرف علي  -4

 والتعامل معها لحلها . مشكالت الطالب االكاديمية 

 اللغة العربية الثقافية برنامجأنشطة  -13



من   م ما يقم  بو برنامج اللغة العربية النشاط ال قاف  المك ف المي يتم   ف  ادة 

   -مظا ر :

 :المؤتمرات الدولية 

ة لتشم  جميع  نياء الت  تمسع  فط المشارك اللغة العربية المؤتمرا  الدولية قسم يقيم

و   ال  .من العلماء والباد ين والمستشرقين هتمين بالدراسا  العربيةمن المالعالم 

 التمال  : 

تيت انمان  2013نمفمبر  27-25انعقد ف  : المؤتمر الدولي األول -

 "الدراسا  العربية ف  االم متغير".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تيت  2016نمفمبر  30-28ف  : انعقد المؤتمر الدولي الثاني -

 .انمان"االستشراق وال قافة العربية بين اإليديملمجيا واإلنجاز المعرف " -

 

 

تيت انمتن "العربية  2019نمفمبر 27 -25: انعقد ف  المؤتمر الدولي الثالث -

 وقاايا الترجمة اآلن".

 

 

 

 هذه المؤتمرات صور وهذه مجموعة من 
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 السنويالمؤتمر العلمي  -

 
شم  المؤتمر ادتفالية تكريم السادة األساتمة من يو سنميا،قسم اللغة العربية المؤتمر العلم   يقيم

 اااء القسم، وتكريم الطلبة المتفمقين من شعبة قسم اللغة العربية وشعبة غير الناطقين بها، 

ية التعليمية وارض إضافة إلى فعاليا  المؤتمر العلم  الخاصة بمناقشة طالب القسم دمل العمل

 .واليلمل وتبادل الرؤى لمزيد من التطمير والتيسين والمشكال  األفكار

 

 

 :في السنوات المختلفة التكريم الخاصة بالمؤتمر العلمي احتفالياتصور من 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 مسابقة اإلبداع
 

 :جوانب مصورة من مسابقة اإلبداع في األعوام المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الندوات الثقافية 

 

الت  ت ري اللغة العربية اديدا من الندوا  ال قافية ف  المناسبا  المختلفة  برنامج  ينظم

العلماء  من الجانب المعرف  ال قاف  داخ  المؤسسة األكاديمية، ويستايف فيها كبار 

داخ  كلية األلسن وخارجها،  الى المستمى العرب  والباد ين المفكرين والمبداينو

 العالم .والى المستمى 

 :ومن أمثلة هذه الندوات

 يتيدث فيها  .د ميمد رجب المزير، د.ميسن االدتفال باليم  العالم  للغة العربية ندوة ،

، وتكريم  .د ميمد العبد بمناسبة دصملو الى جاازة اين فرجان ، الشاار دزين امر

 ، بقااة الترجمة الفمرية بالكلية.2015 د21د21شمس التقديرية، االانين 

 

   للباد ة:  بالثيوس"، ن"األسس النظرية للمشروع الفكري للمستشرق اإلسباني آسيندوة

رايس الجلسة:  .د نادية جمال الدين، يم  األربعاء  بالبرنامج ، المدرس إيناس علي أحمد

 .  بقااة المؤتمرا  بالكلية2017د3د29الممافط 

 

 



  ستاذ األدب اإلنجليزي بكلية   شكري مجاهد، لألستاذ الدكتمر: ""أخالقيات الترجمةندوة 

 ،برااسة  .د سلمى رشاد قطاٍ شئمن البيئةبالتعاون مع  (،التربية بجامعة اين شمس

يم  ال الااء الممافط  رايس الجلسة  .د نجمى امر رايس قسم اللغة العربية بالكلية،

   بالكلية.، بقااة المؤتمرا2017د4د18

 

 

  ستاذ  عزت قرنيلألستاذ الدكتمر:  "األهمية الجوهرية للمصطلح في ثقافتنا اليوم"ندوة  

الفلسفة ورايس تيرير مجلة الفكر المعاصر(، رايس الجلسة:  .د ماجد مصطفى 

  ، بقااة مجلس الكلية. 2017د5د8الصعيدي، يم  االانين الممافط 

 

 

 

 

 

 

 



 

  لغة المستقب  واإلبداٍ" بالتعاون مع لجنة العالقا  ال قافية، قطاٍ "اللغة العربية ندوة

شئمن الدراسا  العليا، ف  إطار ادتفال الكلية باليم  العالم  للغة العربية، ضيمد الندوة، 

،  دار الندوة:  .د إبرا يم ابد الشاار الكبير: دسن طلب، المجمع  القدير:  د. ميمد العبد

 ، بقااة المؤتمرا .2017ديسمبر،  13ف  القسم، يم  األربعاء، المنعم  ستاذ البالغة 

 

 

 



 م2018لعام  المشاركة في فعاليات األسبوع الثقافي 

، تيت انمان: "التنمٍ ال قاف  ف  األفط 2018مارس  7إلى  5المي اقد ف  الفترة من 

بالقسم، ومقرر لجنة العالم  المعاصر، بإدارة  .د إبرا يم ابد المنعم،  ستاذ البالغة 

 :العالقا  ال قافية

 دد.سيد ميمد قطب:  امش الترجمة  قراءة دمل إبدااا  شباب األساتمة بالكلية ف  مجال  -

 الترجمة(.

 فكرة الردلة إلى العالم اآلخر ابر ال قافا  المختلفة.  دد.إبرا يم ابد المنعم: -

 ية.د. ما  ابد اللطيف: مبادال  اقافية بين العربية والعبر -

 قراءة ف  ديمان  .د سعاد صالح ابد المطلب، منسط الجلسة:  .د  ميمة ابد الردمن -

 .دراسا :   .د نجمى امر، د.شيماء ميمد ال ، د.ابد العزيز البديمي، د.نهى مختار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نحو قراءة جديدة لمشروع أبي العالء المعري -ندوة أشكاليات اللزوميات

، قدمها:  دد سمزان استيتكفيتش األستاذ بقسم الدراسا  العليا والبيمثبالتعاون مع قطاٍ 

، بقااة 2018 د4 د18واشنطن، األربعاء  -الدراسا  العربية واإلسالمية بجامعة جمب تاون

 .الترجمة الفمرية بالكلية

 


