
   
 

 
 

 
 

  



 
 قسم االلغة االفرنسيیة

 برنامج االترجمة االتحريیريیة وواالفورريیةددليیل 
 وواالفورريیة) (شعبة االترجمة االتحريیريیة) أأوو (شعبة االترجمة االتحريیريیة

 
 كلمة مديیر االبرنامج

اتت٬، باتت ألهھھھميیة االلغ بداايیة االكونن كانت االلغة ووسيیلة االتوااصل بيین االبشر وواالتفاهھھھم بيین ااألفراادد... وونظراا منذ
اررةة أأجنبيیة أأخرىى في سبيیل موااكبة االحض ضروورريیا أأنن يیتعلم وويیتقن لغتهھ ااألمم بل ووأأنن يیلم بلغاتتعلى ااإلنسانن 

ووااألعراافف االمختلفة. وولكل لغة خصوصيیاتهھا ووجمالهھا: فإذذاا  وواالتمدنن ووتباددلل االثقافاتت وواالتفاعل مع االشعوبب
ي برنامج ن. وولعلنا فاالضادد وواالفصاحة فاللغة االفرنسيیة هھھھي لغة االموسيیقى وواالف كانت االلغة االعربيیة هھھھي لغة

لميیا بال آآفاقا ع االفرنسيیة ووآآدداابهھا نسعى إإلى إإكسابب االطالب ااألددووااتت االلغويیة وواالمهھنيیة االتي تفتح أأمامهھ االلغة
  .حد
 

 نشأةة قسم االلغة االفرنسيیة
 

ددةة االتعليیم جو قسم االلغة االفرنسيیة أأقدمم قسم بكليیة ااأللسن (كليیة معتمدةة من االهھيیئة االقوميیة لضمانن يیعتبر
من قبل ررفاعة االطهھطاوويي  ١۱٨۸٣۳٥ ) حيیث تزاامن اافتتاحهھ مع نشأةة االكليیة عامم٢۲٣۳/٢۲/٢۲٠۰١۱٥مادد بتارريیخ ووااالعت

ة. قاددرريین على تعريیب ووترجمة االعلومم ااألجنبيی بعد عوددتهھ من بعثتهھ في فرنسا ووذذلك بهھدفف تخريیج مترجميین
غة االفرنسيیة من أأوواائل كانن قسم االل ١۱٩۹٥٧۷ووعند إإعاددةة اافتتاحهھا عامم  ووبعد إإغالقق االكليیة لمدةة تجاووززتت االقرنن٬،

 .أأبواابهھا الستقبالل االطالبب ووكانن يیضم أأعضاء هھھھيیئة تدرريیس فرنسيیي ااألصل ااألقسامم االتي فتحت
االليیسانس في  سنوااتت) ووبالتالي يیمنح شهھاددةة ٤قسم االلغة االفرنسيیة برنامجيین ددررااسيیيین (مدةة كل منهھما  يیضم

اامج وواالفورريیة ووااألددبب٬، عالووةة على بر تحريیريیةااللغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا ووشهھاددةة االلغاتت االتطبيیقيیة وواالترجمة اال
 .وواالدكتوررااهه في االترجمة أأوو االلغة أأوو ااألددبب االدررااساتت االعليیا للحصولل على ددررجتي االماجستيیر

 

 رسالة:اال

ةة علميیا عداادد كوااددرر متميیزإإلى إإيیسعى برنامج ليیسانس االترجمة االتحريیريیة وواالفورريیة بقسم االلغة االفرنسيیة 
االترجمة وواالتحريیريیة وواالفورريیة وواالتتبعيیة وواالمنظوررةة (لى االفرنسيیة بأنوااعهھا إإوومهھنيیا في مجالل االترجمة من وو

 قليیمي وواالدوولي وومجاللفي سوقق االعمل على االمستوىى االمحلي ووااإلقاددررةة على االمنافسة بوااسطة االحاسوبب) 
االتعلم ووأأساليیب االتعليیم االبحث االعلمي من خاللل برنامج ساعاتت معتمدةة ذذوو معايیيیر أأكادديیميیة عاليیة قائم على 

  االحديیثة وواالمبتكرةة.

 ااألهھھھداافف
 إإعداادد كوااددرر من االباحثيین في مجاالتت االترجمة االتحريیريیة وواالفورريیة.-١۱
رجميین محترفيین في مجاالتت االترجمة االتحريیريیة وواالفورريیة قاددرريین على تلبيیة ااحتيیاجاتت سوقق إإعداادد مت-٢۲

 االعمل على االمستوىى االقومي ووااإلقليیمي وواالدوولي.
 إإعداادد متخصصيین للوظظائف االمختلفة االتي تحتاجج إإلى مهھاررااتت االتحليیل وواالنقد ووااالتصالل.-٣۳
 كالطب وواالهھندسة وواالعلومم وواالريیاضيیاتت وونحوههااإلسهھامم في عمليیة االتعريیب في االمجاالتت االعلميیة -٤
 
ثمانيیة فصولل  يفساعة مقسمة على أأرربعة مستويیاتت  144االساعاتت االمعتمدةة لنيیل ددررجة ليیسانس هھھھو  عددد

وويیتم تشعيیب االطلبة بعد ااجتيیازز مقرررااتت االفرقة االثانيیة أأسبوعا حد أأددنى).  14ددررااسيیة (مدةة االفصل االدررااسي 
 بنجاحح.



 
 توززيیع االساعاتت االمعتمدةة على االمقرررااتت االدررااسيیة

 
 :االتالي ) ساعة معتمدةة على االنحو144االتالي توززيیع االساعاتت االمعتمدةة االالززمة للتخرجج ( يیوضح االجدوولل

 عددد االساعاتت االمتطلب مم
 16 متطلباتت االجامعة 1
 32 متطلباتت االكليیة 2
 84 متطلباتت االتخصص إإجبارريي 3
 12 متطلباتت االتخصص ااختيیارريي 4
 144 ااإلجمالي 5

 
 

 االعامة للخريیج االموااصفاتت
 

 :يیجب أأنن تتواافر في خريیج االبرنامج االموااصفاتت االتاليیة
1-   ً  .ااجاددةة االلغة االفرنسيیة قرااءةة ووكتابة ووتحدثا
 يیمكنهھ من االترجمة بدقهھ من االلغة االعربيیة ووإإليیهھا االذيي  االنحو  على ااجاددةة االلغة االعربيیة   -2
 .ااجاددةة االلغة ااالنجليیزيیة إإلي جانب لغة االتخصص  -3
 .من ووإإلي االلغة االعربيیة ترجمة ددقيیقة ووأأميینة  ترجمة االنصوصص االمتخصصة تحريیريیا وو شفهھيیا  -4
 .اااللتزاامم باألمانة االعلميیة االقيیامم بالبحوثث االعلميیة االمبتكرةة بطريیقة منهھجيیة مع  -5
    .وااكبة االتطوررااتت االعلميیة وواالتقنيیة االحديیثة فى مجالل االتخصصم  -6
 .ااستخداامم االمنهھج االعلمي في االتفكيیر ووحل االمشكالتت  -7
 .لخدمة االبيیئة االمحيیطة بشكل إإيیجابي توظظيیف االمعاررفف وواالمهھاررااتت االمكتسبة في مجالل االتخصص  -8
   .ااحتراامم االتنوعع وو االتعددديیة االثقافيیة  -9

 على االهھويیة وواالثقافة االعربيیة االحفاظظ   -10
 .االتفاعل مع حقولل معرفيیة متنوعة  -11
   .االعالميیة ذذااتت االصلة بمجالل االتخصص االمتغيیرااتت االمحليیة وواالتفاعل مع االمستجدااتت وو   -12

 
 االمعايیيیر ااألكادديیميیة االقيیاسيیة

 
 : االمعاررفف وواالمفاهھھھيیم-أأ

 : يیجب أأنن يیكونن االخريیج قاددرراا على أأنن
االفكريیة في مجالل االترجمة  االمباددئئ ااألساسيیة وواالنظريیاتت ووااالتجاهھھھاتت وواالمدااررسس يیعرفف  -1

 .االمتخصصة

 .ووااالتجاهھھھاتت االحديیثة االمرتبطة بمجالل االتخصص يیلم بالتطوررااتت  -2

 .يیعرفف أأساسيیاتت ااعداادد االمعاجم وواالقوااميیس ووططرقق ااستخداامهھا  -3

 .االعلمي ووأأددووااتهھ فى مجالل االتخصص مناهھھھج االبحث يیحددد  -4

 .يیلم باألخالقيیاتت وو االمماررساتت االمهھنيیة في مجالل االتخصص  -5

 . يیلم بجواانب متنوعة من االثقافة االقوميیة  -6



 .يیلم بحقولل معرفيیة متنوعة  -7

 

 : االمهھاررااتت االذهھھھنيیة-بب

 :أأنن يیكونن االخريیج قاددرراا على أأنن يیجب

   .يیحلل وو يینقد االنصوصص االشفويیة وواالمكتوبة باللغة االفرنسيیة  -1

   .يیقيیم االنصوصص االمترجمة  -2

   .يیحلل االنظريیاتت االمختلفة ووتطبيیقاتهھا فى مجالل االتخصص  -3

   .يیقاررنن بيین االنظريیاتت االمختلفة وو تطبيیقاتهھا فى مجالل االتخصص  -4

   .باستخداامم االدالالتت االلغويیة وواالثقافيیة يیفسر االنصوصص  -5

 .يیقاررنن بيین االمعاجم وواالقوااميیس االمختلفة ووأأساليیب ااعدااددهھھھا وو ططرقق ااستخداامهھا  -6

 
 : االعمليیة االمهھاررااتت -جج

 :يیجب أأنن يیكونن االخريیج قاددرراا على أأنن
 .ووإإليیهھا ة في االتخصصاتت االمختلفة ترجمة سليیمة من االعربيیةيیترجم االنصوصص االتحريیريی  -1

 .يیترجم ترجمة شفهھيیة في االتخصصاتت االمختلفة بلغة سليیمة من االعربيیة ووإإليیهھا  -2

 .يیستخدمم مهھاررااتت ااالستماعع وواالتدوويین بصوررةة فعالة في االترجمة االشفهھيیة بأنوااعهھا  -3

   .ااالنجليیزيیة وو االلغة االعربيیة وو االلغةاالفرنسيیة بكفاءةة باللغة يیكتب موضوعا أأوو تقريیراا  -4

 وو االلغة االعربيیة وو االلغة  االفرنسيیة يیحررر نًصا خاليیًا من ااألخطاء االنحويیة وواالصرفيیة وواالتركيیبيیة باللغة  -5

   .ااالنجليیزيیة

  .وو االلغة االعربيیة وو االلغة ااالنجليیزيیة باللغة االفرنسيیة يیدقق االنصوصص  -6

 .يیستخدمم تطبيیقاتت ووبراامج االحاسب ااآللي ووتكنولوجيیا االمعلوماتت في مجالل االتخصص  -7

 .يیكتب بحثّا علميیًا ووفقًا ألساليیب االبحث االعلمى االسليیم  -8

 

 :االمهھاررااتت االعامة -دد

 :يیجب أأنن يیكونن االخريیج قاددرراا على أأنن

   .يیعمل ضمن فريیق  -1

  .يیتوااصل مع ااآلخريین بشكل فعالل  -2

   .باألددلة حح وو بأسلوبب علمي مدعمااألفكارر ووووجهھاتت االنظر بوضو يیعرضض  -3

 .يیقومم بالتنميیة االمعرفيیة وواالمهھنيیة وواالتعلم االذااتي االمستمر  -4

 



 االقبولل ووططشر
ووفقا لما يیحدددهه االمجلس ااألعلى  أأنن يیكونن االطالب مستوفيیًا لشرووطط اااللتحاقق بقطاعع ااأللسن  .1

 .للجامعاتت سنويیًا

 .امجانن صالحيیتهھ للدررااسة بالبرنلبيی أأنن يیكونن متفرًغا للدررااسة بالكليیة وومجتازًزاا للكشف االطبي  .2

االليیسانس أأوو االبكالورريیس من  االتحاقق االطالبب االحاصليین على ددررجة  االبرنامج أأنن يیقبل  يیجوزز  .3

عليیهھم جميیع شرووطط اااللتحاقق  االكليیاتت االمعترفف بهھا من االمجلس ااألعلى للجامعاتت (ووتنطبق

 .(بالبرنامج

بعد مواافقة مجلس االكليیة على أأنن يیتم   للقسم االعلمي االحق في تحديید شرووطط اااللتحاقق سنويیًا  .4

االقبولل ووإإعالنهھا في نهھايیة االفصل االدررااسي االثاني (فصل االربيیع) من االعامم  ااعتمادد شرووطط

 .االجامعي

 

 سماتت تميیز االبرنامج

االملتحقيین بالبراامج من خريیجي مدااررسس االلغة االفرنسيیة٬، ااألمر االذيي يیستتبع مناهھھھج  معظم االطلبة-  •

 .ذذااتت مستوىى متقدمم في االلغة وومقرررااتت

 االطلبة االملتحقيین بالبراامج مع االمعايیيیر االدووليیة وواالمحليیة للجوددةة حيیث أأنن متوسط يیتواافق عددد-  •

 ططالب 35االبرنامج 

االخريیج يیسد ااحتيیاجاتت سوقق االعمل في  مع ااحتيیاجاتت سوقق االعمل حيیث أأنن يیتواافق االبراامج-  •

 ... االسلك االدبلوماسي -ااإلررشادد االسيیاحي  -االصحافة  –االترجمة  : مجاالتت عدةة مثل

 .االطلبة االواافديین ووخاصة من االدوولل ااإلفريیقيیة االفراانكفونيیة يیتم قبولل-  •

 .من ااألساتذةة االمتميیزيین االحاصليین على جواائز محليیة ووددووليیة يیضم االقسم عددد-  •

  .أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس بنشر ااألبحاثث محليیا ووددووليیا يیقومم-  •

عددد كبيیر من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وواالهھيیئة االمعاوونة في االمؤتمرااتت االمحليیة وواالدووليیة  يیشارركك-  •

 .االعمل وواالمهھماتت االعلميیة ووووررشش

 االبرنامج بتنظيیم االندووااتت االعلميیة االمحليیة وواالدووليیة ووددعوةة ااألساتذةة وواالعلماء من بعض يیقومم-  •

  .معاتت ااألجنبيیة وواالدووليیة إللقاء االمحاضرااتت وواالندووااتت االعلميیةاالجا

 Goncourt le choix) االطالبب سنويیا في لجنة تحكيیم جائزةة جونكورر االشرقق ااألووسط يیشارركك-  •

de  l’Orient) (مع االوكالة االجامعيیة للفراانكفونيیة بالتعاووننAUF) االطالبب للمشارركة في  وو يیسافر

 .(ببيیرووتت (لبناننلجنة االتحكيیم بالصالونن االثقافي 



 عن ذذلك حصل االعديید من أأعضاء االهھيیئة االتدرريیسيیة على جواائز عدةة نذكر منهھا على سبيیل فضال  •

   :االمثالل ال االحصر

 .٢۲٠۰١۱٥ناهھھھد عبد االحميید على لقب فاررسس باسم ووززااررةة االخاررجيیة االفرنسيیة عامم  .حصولل أأ. دد-  •

 .بعة وواالثامنةاالخميیسي على مكافأةة االنشر االدوولي للدفعة االسا حصولل أأ. دد. ررشا-  •

 .رريیهھامم االخميیسي على مكافأةة االنشر االدوولي للدفعة االسابعة وواالثامنة .حصولل أأ. دد-  •

ووجائزةة االبحوثث  ٢۲٠۰١۱١۱كاميیليیا صبحي على جائزةة االتميیز االنسائي من فرنسا  .حصولل أأ. دد-  •

 .٢۲٠۰٠۰٣۳ االمتميیزةة

 .٢۲٠۰٠۰٩۹منارر ررشديي على لقب فاررسس باسم ووززااررةة االخاررجيیة االفرنسيیة عامم  .حصولل أأ. دد-  •

 .٢۲٠۰٠۰٥االحكيیم على جائزةة االبحوثث االمتميیزةة  حصولل أأ. دد. علويیة-  •

  – ARSة) يیة (االمرجعيیاسيیاالقكادديیميیة ااألر يیاالمعايیامج نبراال ىتبنيی  •

tandardsS eferencesR cademicA وواالمهھاررااتت االتى يیجب  أأعلى من االحد ااألددنى من االمعاررففهھھھى وو

  .لضمانن االمماررسة االجيیدةة لمهھنتهھ االعادديي برنامجأأنن يیمتلكهھا خريیج اال

 
 ططرقق تقويیم االمقرررااتت

§  10 %  (ااألسبوعع االثامن) 1على ااختبارر تكويیني 
§  20%  (ااألسبوعع االثاني عشر) 2على ااختبارر تكويیني 
§  20 % أأعمالل االسنة (االحضورر وو ااألعمالل ااألسبوعيیة وواالمشارركة في االمحاضرةة )  على 
§   50 % االدررجة على اامتحانن نهھايیة االفصل االدررااسي من 
§   

	االتعاوونن  مع  االجانبب  االفررنسي  
	  

  االلغة  االفررنسيیة  إإلى  ددعمم  أأووااصرر  االتعاوونن  االررسمي  مع االجهھاتت  ااألجنبيیة  منن  أأجلل  ددعمم  ططالبب    يیسعى  قسمم
	.بررنامج  االتررجمة  االتحرريیرريیة  وواالفوورريیة  

	  
	٢۲٠۰٢۲١۱-٢۲٠۰٢۲٠۰ووقدد  تمثلل  هھھھذذاا  االتعاوونن  في  ثالثة  أأنشططة  خاللل  االعامم  االجامعي    :	  

	  
	Institut  أأووال  االتعاوونن  مع  االمعهھدد  االفررنسي  français:	  

  االل‐-   اامتحانن   ددخوولل   ررسوومم   تخفيیضض  في   على 	DALFاالحصوولل   C1	  يیقوومم     االمع  االذذيي   االفررنسيبتنظظيیمهھ   هھدد

Institut	  français	 .منن  هھھھذذاا  االتخفيیضض  ططالبب  ٢۲٣۳جج  ....  ووااستفادد    ١۱٩۹٧۷٥جج  إإلى    ٢۲٨۸٢۲٠۰منن    

	:مسابقة  جوونكوورر  ااختيیارر  االشررقق  ثانيیا  االتعاوونن  مع  االووكالة  االجامعيیة  للفرراانكفوونيیة  منن  خاللل  

	  

 برنامج االترجمة االتحريیريیة وواالفورريیة في مسابقة جونكورر االشرقق االتي تنظمهھا االوكالة ططالبب من ٥  شارركك

ابقة االرسميیة إإططارر االمس االجامعيیة للفراانكفونيیة وواالتي تنص على قيیامم االطلبة بقرااءةة االروواايیاتت االتي تدخل في



اايیة نشرهه على االموقع االرسمي للجائزةة ووااختيیارر االروو بة نقد أأددبي لكل رروواايیة يیتمللمسابقة االدووليیة جونكورر ووكتا

  .ااألفضل للترشح للجائزةة

  
	La  االووكالة  االجامعيیة  للفرراانكفوونيیة  منن  خاللل  ددووررةة  االووساططة  االتعاوونن  مع  	:ثالثا  Médiation:	  

  ليیسانسس  االلغةبررنامجي  االتررجمة  االتحرريیرريیة  وواالفوورريیة  (نظظامم  االساعاتت  االمعتمددةة)  وو  ططالبب  منن  ٢۲٥شارركك  

بالتعاوونن  مع    ٢۲٠۰٢۲٠۰دديیسمبرر    ١۱٠۰-٩۹االفررنسيیة  ووآآدداابهھا  (االنظظامم  االفصلي)  في  نددووةة  االووساططة  االتي  عقددتت  يیوومي

	.يیوونسس  االمرركزز  االمهھني  للووساططة  بجامعة  االقدديیسس  يیووسفف  ببيیررووتت  ووقددمتهھا  االسيیددةة  رريیما  

 

 
 

 االبرنامج وواالجوددةة:
 لتالي:اا تطبيیق يیسعى قسم االلغة االفرنسيیة للحصولل على ااالعتمادد االبراامجي وومن ثم فإنهھ يیحرصص على -

 . غويیةااللاالمعامل خاللل  ب منيیاالتعلم بالتدررٌ   •
 ة. يیع االبحثٌ يیاالمشاررٌ  خالللاالتعلم االتعاووني من   •
 داانى.يیب االمرريیل االتديیتفعٌ  خالللمن  بالتجربةاالتعلم   •
 وو ددووررهه في تنميیة مهھاررااتت االطالب self learningاالتعلم االذااتي    •
 E learningاالتعليیم اااللكترووني   •

 
 ددوورر االطالب في ااالعتمادد ااألكادديیمي
ظظم نقق بيیططألساسي في تاا ووررةة ددووررككبلنن يیمكأأهھھھم ططرفف فيیهھا هھھھو االطالب٬، ووجوددةة االتعليیم مسئوليیة االجميیع وو

 آلتيیة :وورر االمحااافي  مم بالبرنامجلتعليیووددةة ااج
  .فة منهھددلمستهھمم االتعلتت ااجاررمخلمعرفة كل مقررر فف صيیووتااططلع دداائما على   •



رركك شاوو ررااءااتتقتت ووتكليیفانن مكك ليیدد إإما يیسنؤؤدديي تنن بأ٬، مملتعلمم وواالتعليیاا ةةعمليیفي كك تذذساتدد أأساع  •

 .ءةةبناووفة ددسئلة هھھھاررااتت٬، ووااططرحح أألمحاضتت ااخلل قاعاططرحح دداالتي تتت االمناقشااابفاعليیة في 

لتى ٬، وواالخ)إإ...تىذذاالمم االتعلاا –ني ررووإللكتمم االتعل(اايیثة ددلحمم االتعلبب ااساليیقق أأبيیططلتكك٬، تذذساتأأتفاعلل مع   •

 .لعمللووقق االبهھا سططساسيیهھ يیررااتت أأبمهھاكك لى تسليیحددفف إإتهھ

 دد٬،يیرركلل ما تنن سألهھ ع٬، وواايیميددألكادد ااشررلماامع مم ئدداالااصلل وواالتااعلى ررصص حاا: كادديیميااإلررشادد ااأل  .1

  رراارر.نصيیحتهھ باستمبب لووااطط

ووقق بسقق اللتحاتت االباططمتمم هھھھأأيیمثلل ذذىى ل٬، اانىدداالميیبب اايیددررلتاابفاعليیة فى رركك شا: االتدرريیب االميیدااني  .2

 لعملل.اا

 االذيي يیعقد سنويیا لالنفتاحح على سوقق االعمل.ملتقى االتوظظيیف   .3

لى إإعداادد االطالبب وواالخريیجيین إإعداادداا جيیداا يیتمشى ووااحتيیاجاتت عمل عاالتي تووحدةة متابعة االخريیجيین   .4

  .سوقق االعمل

 ااإلررشادد ااألكادديیمي
 أأكادديیميیيین بغرضض هھھھو تخصيیص مجموعة من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس أأوو االهھيیئة االمعاوونة للعمل كمرشديین

ن وواالتسجيیل فيیهھا ووااإلجابة ع االقيیامم بمهھمة توجيیهھ االطالب ووتعريیفهھ بالمقرررااتت االدررااسيیة االتي يیدررسهھا

 وويیقومم االقسم االعلمي االمشرفف على االبرنامج ااالستفساررااتت ووحل مشكالتهھ ططواالل فترةة االدررااسة بالبرنامج

يي ئة االمعاوونة لتحديید االحد ااألقصى االذهھھھيیئة االتدرريیس وواالهھيی بتوززيیع أأعباء ااإلررشادد ااألكادديیمي على أأعضاء

 .أأكادديیمي يیسمح بهھ االقسم لكل مرشد

 :مهھامم االمرشد ااألكادديیمي

جيیل االتس بكافة االقوااعد ووااللواائح االخاصة بالبرنامج ووتعريیفهھم بكافة إإجرااءااتت تعريیف االطالبب  .1

  .االمقرررااتت وواالمتطلباتت ووقوااعد ااالمتحاناتت وواالتقويیم ووااالنسحابب ووااختيیارر

ااختيیارر تسجيیل االمقرررااتت االدررااسيیة لكل فصل ددررااسي مع تعريیفهھ بمفهھومم  فيمساعدةة االطالبب   .2

 (pre-requisite) االمتطلباتت االسابقة

أأثناء االفصل االدررااسي ووالسيیما في عمليیاتت االحذفف أأوو ااإلضافة أأوو ااالنسحابب  متابعة سيیر االطالبب  .3

 .ووإإبالغغ منسق االبرنامج ااألكادديیمي التخاذذ االالززمم من االمقرررااتت

 أأثناء االدررااسة بالتنسيیق مع االمنسق ااألكادديیمي للبرنامج ووإإددااررةة االكليیة إإذذاا لزمم ببحل مشكالتت االطال  .4

 .ااألمر

 ااألكادديیمي بإعداادد قائمة بالطالبب االمتعثريین لمتابعة تحصليیهھم االدررااسي مع االقائميین يیقومم االمرشد  .5

 .بالتدرريیس للمقرررااتت االدررااسيیة لمدةة فصليیيین متتاليیيین

 



 تقديیرااتت االمقرررااتت االدررااسيیة
 
 

عددد 
 االنقاطط

 االتقديیرااتت االنسبة االمئويیة االتقديیر

4.00 A+ 95% ممتازز فأكثر 
4.00 A  93حتى  95أأقل من  
3.70 A-  93أأقل من 90حتى  %  
3.30 B+  90أأقل من 85ووحتى  %  جيید جًداا %
3.00 B  85أأقل من 80ووحتى  % % 
2.70 B-  80أأقل من 75ووحتى  %  جيید %
2.30 C+  75أأقل من 70ووحتى  % % 
2.00 C  70أأقل من 65ووحتى  %  مقبولل %
1.70 C-  65أأقل من 60ووحتى  % % 
1.30 D+  60أأقل من 55ووحتى  % % 
1.00 D  55أأقل من 50ووحتى  % % 
0.00 F  50أأقل من  ررااسب %
 PASS بالنسبة للمقرررااتت االتي ) ناجح

 (يیكتفى بهھا ناجح
 

 FAIL للمقرررااتت  ررااسب (بالنسبة
ررااسب االتي يیكتفى بهھا ) 

 

 WITHDRAW(W) منسحب  
 Incomplete (I) مكتمل غيیر   

 
 متطلباتت االتخرجج من االبرنامج

 .على ااألقل 2.00للمعدلل االترااكمي للتخرجج هھھھو  يیكونن االحد ااألددنى
 

 .مرتبة االشرفف بشرطط أأال يیكونن قد سبق لهھ االرسوبب في أأيي مقررر يیحصل االطالب على  .1
 3.6إإذذاا حصل على معدلل ترااكمي ال يیقل عن  مرتبة االشرفف ااألوولى يیمنح االطالب  .2
 3.4االشرفف االثانيیة إإذذاا حصل على معدلل ترااكمي ال يیقل عن  يیمنح االطالب مرتبة  .3

 
 
 

 آآليیة تلقي االشكاووىى
 صنادديیق االشكاووىى  •

 ررئيیس االقسم  •

 االمرشد االطالبي  •

 ااتحادد ططالبب كليیة ااأللسن  •

 ووكيیل االكليیة لشئونن االتعليیم وواالطالبب  •

 



 ددوورر االطالب في خطة االتعزيیز وو االتطويیر

ددفف لهھقق ااحتى يیتحقتت٬، جاددررلااقصى أألى إإ عيیاووضووم ووننتكمم٬، ووأأنن لتعلمم وواالتعليیاا ييعمليیتمم على تقيیيیررصص حاا

 سميیة مثلل: بب ررساليیأأخاللل نن ممم لتقيیيیذذاا ااهھھھررىى يیج ماددةة عامم٬، وولتقيیيیذذاا ااهھھھنن موو جررلماا

 رررر.لمقسس اايیددررفي نهھايیة ت ههؤؤستيیفامم اايیتذذيي لنن) ااالستبيیا(اا الستبانةاا  •

 االذيي يیعقد مرتيین سنويیا.االمؤتمر االعلمي   •

 
   http://alsun.asu.edu.egاالتفاصيیل٬، نرجو ززيیاررةة االموقع االرسمي للكليیةلمزيید من 

 
 

 
 



 
 



 
 

 


