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 وأهداف البرنامج  رسالة

:  رسالة البرنامج   أوًلا

تعليمى متميز يتبنى اإلبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة  تقديم برنامج  

مهارات   تنمية  طريق  عن  وذلك  بالصين،  وعلمياا  ثقافياا  العربية  المصرية  الروابط  لدعم  المجتمع، 

يتعلق   ما  كل  فى  المتخصصين  والباحثين  المترجمين  من  كوادر  لتخريج  البحثية،  والقدرات  الترجمة 

 .ًلت الترجمة المتخصصةبمجا

 ثانياا: أهداف البرنامج 

تلبية   .1 على  قادرين  المتخصصة،  الترجمة  مجاًلت  في  المحترفين  المترجمين  من  كوادر  إعداد 

 .حتياجات سوق العمل على المستوى القومي واًلقليمي والدوليا

 .ية إعداد متخصصين للوظائف المختلفة التي تحتاج إلي مهارات الترجمة التحرير .2

إعداد كوادر قادرين على اإلسهام في عملية التعريب في المجاًلت العلمية كالطب والهندسة والعلوم   .3

 . والرياضيات ونحوه

على  .  4 والتعرف  اللغة  لقواعد  الصحيح  التطبيق  خالل  من  العربية،  اللغة  في  الطالب  مهارات  صقل 

 . رجمةاألخطاء الشائعة في لغته األم، مما يصقل مهاراته في الت

داد كوادر قادرين على اكتساب مهارات لغوية متعمقة ومتخصصة لرفع كفاءتهم في كتابة المقال  إع  .5

 . والترجمة التحريرية

تنمية المهارات المهنية للدارسين من خالل التدريب المكثف على الترجمة التحريرية، بهدف إعداد   .6

 ل. كوادر من المترجمين تفي باحتياجات سوق العم

 .خريج كوادر جديدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في الترجمةت .7

 .إعداد جيل من الباحثين قادر على تفعيل التعلم الذاتي وعلى إدارة الوقت لتحقيق الهدف .8

 

  

  



 قدرة الكلية المهنية على تنفيذ البرنامج الجديد:

الكلييةُالرادي عُعليسُمسيتلشُالايرسُاألي يجُلي ُمجيا ُعتبرُكليةُاأللسنُبجامعةُعينُشمسُهي ُت ُ

عترفُبهاُبا يتد ا ُالتكنلللجيياُت ريسُالترجمةُبنلعيهاُالتحريريةُيالفلريةُطبقًاُلرؤيةُيقاع عُعلميةُمُ 

المتطلرعُيالبرمجياتُالح يثةُيالمع عُلذلكُبلا طةُشركاتُعالميةُمتدصصةُل ُإنتاجُهذهُالبرمجيياتُ

ُةُالت ريسُيمعاينينُقادرينُعلسُاال تد ا ُاألمثلُلهذهُالبرمجيات.يمتللرُلهاُُأعضاءُهيئ

 :اإلطار العام للبرنامج الجديد

ُيعتم ُأ للبُالعمليةُالتعليميةُل ُالبرنامجُالج ي ُعلس:

ُتنميةُالمهاراتُالفكريةُيالعلميةُيالتطبيقيةُيالمهنية. -أ

 (Self-learningالتعلمُالذات ُ) -ُب

 (E-learningاإللكترين ُ)التعلمُ -ُت

 الزياراتُالمي انيةُيالماريعاُت -ُث

 : إمكانات الجامعة / الكلية التي تقترح البرنامج

 الجامعة •

يتللرُبهاُاإلمكانياتُالباريةُياإلداريةُيالدبيرعُالتراكمييةُلي ُإناياءُبيرامجُج يي عُلي ُالمجياالتُ

ُالتدصصيةُالمدتلفة.

 الكلية •

شيمسُبلجيلدُمبنيسُبالجامعيةُمينُأبي ثُمبيان ُالجامعيةُيهيلُمينُتتميزُكليةُاأللسنُجامعةُعينُُ

6ُيُُمعاميلُويلتيات 9ُُيلجي ُبالكلييةُعي دُُالعالماتُالمميزعُللجامعةُعلسُالمستلشُالمحل ُيالعالم .ُي

معاملُكمبييلتر 3ُُُيقاعةُللترجمةُالفلريةُمزيدعُبثالثُكبادنُللترجمةُالفلرية ُيُُ معاملُترجمةُللرية

  ُيذلكُباإلضالةُإلسُمعملُ"الل ادجُالمتع دع"ُيمكتبةُركينُاللةيةُالصيينيةُلكترينملُللتعليمُاإلامع9ُُي

ُيمعملُولتياتُوين .



ُاللةليةُيالترجمة(تضمُالكليةُيب عُذاتُطابعُخاصُ)يب عُرلاعةُللبحلثُيتنميةُالمعللماتُ -

يتميييزُالقسييمُبندبييةُميينُاأل يياتذعُالمتدصصييينُليي ُيدابُاللةييةُالصييينيةُيال را يياتُاللةليييةُ -

 ُيالترجمة.

ُُُُمكتبةُركنُاللةةُالصينيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمعملُولتياتُوين ُُُُُُُُُ

 

 ُُعائد طرح هذا البرنامج:

البرنامجُإلسُتحقيقُعاد ُيساع ُعلسُاالرتقاءُبمسيتلشُالتعلييمُالجيامع  ُييعتبيرُ يؤديُطرحُهذاُ

منُأهمُعلاملُتنميةُالملاردُالذاتيةُللكليةُالتي ُتحقيقُا يتمراريةُمايريلُُالتطيليرُالمسيتمرُيالت هييلُ

ُلالعتماد.

 عالقة البرنامج بسوق العمل: 

نُعليسُالمنالسيةُلي ُمجيا ُالترجميةُيحتاجُ لسُالعملُإلسُمترجمينُيمتدصصينُل ُاللةةُقادري

المتدصصةُمينُاللةيةُالعربييةُيُإليهيا.ُيالعميلُليسُمجياالتُالسييابةُياإلعيال ُيالصيحالةُياال يتثمارُ

ُيالمنظماتُالمحليةُيال يليةُيالمااركةُلسُالمؤتمراتُالعالمية.ُ

 برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية " نظام الساعات المعتمدة " ؟لماذا  ➢

ل ُظلُالتطلرُالذيُشه تهُالعالقاتُالمصيريةُالصيينيةُخيال ُالسينلاتُاألخييرع ُمادتُمتطلبياتُ

 لسُالعملُل ُمجا ُاللةةُالصينيةُداخلُمصرُيخارجها.ُيلذلكُيق  ُقسمُاللةةُالصينيةُبرنامجُالترجمةُ

ُ.2017-2016 ُالعا ُالجامعُمنُذُأبُ المتدصصةُل ُاللةةُالصينيةُ"ُنظا ُالساعاتُالمعتم عُ"ُيالذيُ

 



 .ال را ةُبالبرنامجُأربعُ نلاُتُم ع ❖

ُمي عُكيلُلصيلُدرا ي ُ ينقسمُكلُعا ُدرا  ُجامع ُل ُالبرنيامجُإليسُلصيلينُدرا ييين ❖

 .اعارُأ بلعًُُأربعة

 شروط اًللتحاق بالبرنامج:  ➢

المجلسُُ ❖ منُ بهاُ معترفُ معادلةُ أيُشهادعُ المصريةُ العامةُ الثانليةُ إتما ُ علسُشهادعُ الحصل ُ

 األعلسُللجامعاتُالمصريةُ.

 تدضعُشريطُااللتحاسُبالبرنامجُللقلاع ُالت ُتح دهاُالكليةُيُالقسمُالمدتص.ُ ❖

ُُُُ لةُشدصيةبمقايجتامُالطالبُُُ ❖ يجتامُامتحاناتُالقبل ُُل ُالبرنامجُإالُبع ُأنُُيالُيقبلُالطالبُ

ُ%ُ.60بنسبةُالُتقلُعنُ

علسُُ ❖ تطبقُ الت ُ للقلاع ُ المصريينُ غيرُ للطالبُ بالنسبةُ بالبرنامجُ االلتحاسُ شريطُ تدضعُ

 الطالبُاللال ين.

ُ

 :المقررات  فى التسجيل نظام ➢

كلُلصلُدرا  ُالمقرراتُالت ُي ر هاُخال ُهذاُالفصلُال را  ُمنُبينُُُُيدتارُالطالبُل ُب اية

الداوةُ للنارعُ يلقييًاُ يذلكُ األكاديم  ُ المرش ُ ذلكُ ل ُ ييعاينهُ البرنامج ُ يطربهاُ الت ُ المقرراتُ

الكلية. تص رهاُ الت ُ المقرراتُ بع ُ  ادُي ُُُيالُُبتسجيلُ إالُ ال را  ُ الفصلُ ل ُ مسجاًلُ الطالبُ عتبرُ

 المصريلياتُال را ية.

ُ

 :العبء الدراسي للطالب ➢

للطالبُالمنتظمُ)كلُاللقت(ُهلُتسجيلهُل ُع دُ اعاتُمعتم عُل ُالفصلُُالعبءُال را  ُُُُمتل ج

متل جُالعبءُال را  ُللفصلُُُُييترايحُُ  اعةُمعتم عُل ُاأل بلل18ُُ-12ال را  ُاللاب ُتترايحُبينُُ

ُ اعاتُمعتم ع(ُ.6ُُُ–3ُال را  ُالصيف ُبينُمادعُياب عُأيُمادتينُ)بينُُ

 



كما يلي: السنوات الدراسية بالبرنامج  تحتسب  

مسمى السنة الدراسية في  

 نظام الساعات المعتمدة 

المستوى 

 الدراسى 
 عدد الساعات التي أتمها بنجاح

FRESHMAN  اعةُمعتم ُع36ُُأقلُمن األي  

SOPHOMORE  اعةُمعتم ُع72ُ اعةُإلسُاقلُمن36ُُمنُ الثان  

JUNIOR اعةُمعتم ُع108ُإلسُاقلُمن72ُمن الثالث  

SENIOR 108أكثرُمن الرابُع 

 : نظام اإلرشاد األكاديمي ➢

ُلي ُُاُمنُبينُأعضاءُهيئةُالت ريسُلكلُمجملعةُمنُالطيالبُيذليكُإلرشيادهماُأكاديميًُيح دُمرش ًُ

  ُي ادرُالائلنُاألكاديميةُالداوةُبهم.ُاختيارُالمقرراُت

 ساعة( على النحو التالي: 144توزيع الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج ) ➢

ُ اعةُمعتم ع16ُُمقرراُت8ُ أوًل: متطلبات الجامعة: 

ُ اعةُمعتم ع32ُُمقرراُت7ُ ثانياا: متطلبات الكلية: 

 ثالثاا: متطلبات البرنامج: 

 متطلبات إجبارية:  -أ

 متطلبات اختيارية:  -ب

ُ

ُ اعةُمعتم ع84ُُمقرراُت31ُ

ُ اعةُمعتم ع12ُ مقرراُت5ُ

ُمعتم ُع اعة144ُُُمقرراُت51ُ المجموع: 

يتميز هذا البرنامج بقلة عدد الطالب مما يساعد على التحصيل واًلستيعاب، وهناك فرر   ❖

ا لال  للطالب للسفر إلى الصين للدراسة تفاقيرات المبرمرة برين جامعرة لمدة عام دراسي طبقا

  عين شمس والجامعات الصينية.

يعقد القسم باًلشرتراك مرع المركرز الثقرافي الصريني والمكترب التعليمري الصريني بالقراهرة  ❖

مسابقات علمية وثقافية مختلفة على مدار العام ومعاهد كونفوشيوس بالجامعات المختلفة  

 الدراسي، وتمنح جوائز قيمة للمتسابقين المتميزين.


