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نشأة البرنامج

عامطاويالطهرفاعةأنشأهاالتياأللسنمدرسةبداياتإلىاالنجليزيةاللغةقسمتاريخيرجع

.يةالعرباللغةإلىالترجمةفيواستغاللهااإلنجليزيةاللغةدراسةإلىيهدفوكان،1835

فيمتخصصينإعدادبغرض1956/1957عامافتتاحهوأعيدأعوامابالقسمالدراسةتوقفت

ترجمتهاوإجادةاللغةهذهاتقانتستلزمالتيوالدوليةالمحليةالمجاالتفيللعملاالنجليزيةاللغة

.وإليهاالعربيةاللغةمن

يمنح.العلياللدراساتوبرنامجالليسانسلمرحلةبرنامجينمنهابرامج،ثالثةعلىالقسميشرف

الفوريةجمةالترفيالليسانسودرجةوآدابها،اإلنجليزيةاللغةفياأللسنليسانسدرجةالقسم

دباألفيوالدكتوراهالماجستيردرجتييمنحكماالمعتمدة،الساعاتبنظاموالتحريرية

.المعتمدةالساعاتبنظاموالفوريةالتحريريةبشعبيتيهاوالترجمةواللغويات



نشأة البرنامج

نجليزيةاإلباللغةوالفوريةالتحريريةالترجمةليسانسبرنامجفيالعملبدأ

الجديدالبرنامجيقدم.2014-2013األكاديميالعامفيالمعتمدةالساعاتبنظام

رراتالمقمنمجموعةخاللمنوالتربويةالتعليميةالنظمأحدثتتبعمنظومة

لتطبيقيةواوالعلميةالفكريةالمهاراتفيهوتنميالطالبشخصيةتبنيالتي

نامجالبريهدف.العصربأدواتوملمةمتكاملةشخصيةمنهيخلقمماوالمهنية

قادرينةوالشفويالتحريريةالترجمةمجاالتفيمحترفينمترجمينإعدادإلى

.دوليوالواإلقليميالقوميالمستوىعلىالعملسوقاحتياجاتتلبيةعلى



رؤية الكلية

وإقليمي اامحلي  والترجميةواألدبيةاللغويةالدراساتفيالتميز

ابتكاريةعلميةمنظومةخاللمنوعالمي ا



رسالة الكلية

لتلبيةودةالجمعاييروفقاالبتكارتتبنىمتميزةعلميةبرامجتقديم

تخريجلالبحثيةالقدراتوتنميةالمجتمع،وخدمةالعملسوقاحتياجات

.والترجمةواألدباللغةفىالمتخصصينالباحثينمنكوادر



رسالة البرنامج

ويهدفودةالجمعاييروفقاالبتكارروحيينممتميزتعليميبرنامجتقديم

جمةالترمجاالتفيأكاديميينوباحثينمحترفين،مترجمينإعدادإلى

مسلحينواألجنبية،واللغاتالعربيةاللغةيجيدونوالشفوية،التحريرية

علىتمعالمجوخدمةالعمل،سوقاحتياجاتلتلبيةالتكنولوجياأدواتبأحدث

.والدوليةواإلقليمية،المحلية،المستويات



أهداف البرنامج

.اوتحدث  وكتابة،قراءة،التخصصولغةالعربيةاللغةتجيدكوادرإعداد1/1

.التخصصلغةجانبإلىثانيةأجنبيةلغةيجيدخريجإعداد2/1

.والتحريريةالفوريةالترجمةمجاالتفيمحترفينمترجمينإعداد3/1

.والدوليواإلقليميالقوميالمستوىعلىالعملسوقاحتياجاتتلبية4/1

لتطورابأسبابلألخذالالزمةالتكنولوجياأدواتأحدثاستخدامعلىمدربينمترجمينإعداد5/1

.يةوالعالمالمحليةوالمتغيراتالمستجداتمعالتفاعلعلىوقادرينالترجمة،مجالفي

.والتحريريةالفوريةالترجمةدراساتفيالباحثينمنكوادرإعداد6/1

اتوالرياضيوالعلوموالهندسةكالطبالعلميةالمجاالتفيالتعريبعمليةفياإلسهام7/1

.ونحوها



البرنامجمواصفات خريج 

:ذكرهايالتالالمواصفاتالبرنامجمنالليسانسدرجةعلىالحاصلالخريجفيتتوافرأنالبد

:علمية أكاديمية: أوالً 

ا على :أن يكون قادر 

.وتحدث اوكتابةقراءةالتخصصلغةإجادة1.

.العربيةاللغةوإلىمنبدقةالترجمةمنيمكنهالذيالنحوعلىالعربيةاللغةإجادة2.

.التخصصلغةجانبىإلثانيةأجنبيةلغةإجادة3.

العربيةغةاللوإلىمن(ومنظورةوتتبعيةفورية)وشفهي اتحريري االمتخصصةالنصوصترجمة4.

.وأمينةدقيقةترجمة

.العلميةباألمانةااللتزاممعمنهجيةبطريقةالعلميةبالبحوثالقيام5.

.التخصصمجالفيالحديثةوالتقنيةالعلميةالتطوراتمواكبة6.

.المشكالتوحلالتفكيرفيالعلميالمنهجاستخدام7.



البرنامجمواصفات خريج 

:ذكرهاليالتاالمواصفاتالبرنامجمنالليسانسدرجةعلىالحاصلالخريجفيتتوافرأنالبد

:ثقافية/قومية:ثانيًا

ايكونأن :علىقادر 

.ابيإيجبشكلالمحيطةالبيئةلخدمةالتخصصمجالفيالمكتسبةوالمهاراتالمعارفتوظيف1.

.البحثيةوالمهامالمشاريعتنفيذفيالمكتسبةوالمهاراتالمعارفتوظيف2.

.الثقافيةوالتعدديةالتنوعاحترام3.

.التخصصبمجالالصلةذاتوالعالميةالمحليةوالمتغيراتالمستجداتمعالتفاعل4.



البرنامجسمات تميز 

جليزيةاإلناللغةفيوليسالترجمةفيمتخصصليسانسبرنامجأنهحيثالتخصصندرة1.
.عامبشكلوآدابها

.العملسوقاحتياجاتمعالبرنامجتخصصتوافق2.

زايدتإلىذلكأدىوقد.المجتمعخدمةمنمكنهممماعاليةبمهاراتيتمتعونمترجمينتخريج3.
.هإليالوافدينالطالبانضماموكذلكإنشائهمنذمستمربشكلالطالبمنعليهاإلقبال

.القاهرةقلبيفتقعحيثمتميزجغرافيبموقع-البرنامجتقدمالتي-األلسنكليةتََمتُع4.

ترجمةالمثلبالبرنامجللتدريسالترجمةمجاالتبعضفيمحترفينبخبراءاالستعانة5.
.السمعبصرية

عاييرموهيوأهدافهرسالتهلتحقيقلهخصيص امصممةأكاديميةمعاييرالبرنامجيتبنى6.
(ARS).األلسنقطاعلالقياسيةاألكاديميةالقوميةالمعاييرعلىبناءالمعاييرتلكصممتوقد

(NARS)كاآلدابرىاألخالكلياتقطاعاتتتبناهاالتيالمعاييرعنبأفضليةتتمتعوالتي
.فقطباللغاتخاصةمعاييرألنهاوذلك



البرنامجسمات تميز 

حيث2021-2020عامفيتطبيقهابدأالتيالمحدثةالبرنامجالئحةفيللطالبالميدانيالتدريبإضافة.7
ريجخإعدادعلىالبرنامجيساعدمماالبرنامجمنللتخرجكشرطتدريبيةساعة60الطالبيجتازأنيجب
.العمللسوقمؤهل

الكليةتقدمهاةالحديثالتكنولوجيةاألجهزةبكافةمزودةجديدةتعليميةقاعاتلوجودمميزةتعلمبيئةتوفر.8
.الجديدةالبرامجأحدبوصفهبهالتعليميةالعمليةكفاءةورفعالبرنامجلدعم

منصةخاللمنكورونافيروسجائحةظروفمعللتعاملبكفاءةالهجينالتعليمتطبيقمنالبرنامجتمكن.9
.اإللكترونيللتعليمالكلية

حدثأعلىوالمطلعينالمتنوعةالخبراتذويالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاءمنمجموعةوجود.10
.المجالفياإللكترونيللتطوروالمواكبةالتدريسطرق

Theوالتعريبللعولمةالدوليةالجمعيةفياأللسنلكليةممثلعضواإلنجليزيةاللغةقسم.11
Globalization and Localization Association (GALA)األقسامباقيعنيتميزبذلكوهو

.المنظمةهذهفيباالشتراكباالهتمام

.الهممذويمعللتعاملمعتمدةآليةوجود.12

.الطالبلتدريبالمتحدةاألمممعاتفاقيةوجود.13



شروط االلتحاق بالبرنامج

ألعلىاالمجلسيحددهلماوفق ااأللسنبقطاعااللتحاقلشروطمستوفي االطالبيكونأن1.

.سنوي اللجامعات

ابالكليةللدراسةمتفرغ ايكونأن2. .بالبرنامجسةللدراصالحيتهلبيانالطبيللكشفومجتاز 

الكلياتمنسالبكالوريأوالليسانسدرجةعلىالحاصلينالطالبالتحاقالبرنامجيقبلأنيجوز3.

.)رنامجبالبااللتحاقشروطجميععليهموتنطبق)للجامعاتاألعلىالمجلسمنبهاالمعترف

عنتقلالنجاحنسبةعلىفيهمايحصلوأنوشفهيتحريرياختبارينالطالبيجتازأنيجب4.

يتمأنلىعالكليةمجلسموافقةبعدسنوياااللتحاقشروطتغييرالعلميللقسمويجوز.60%

.يالجامعللعام(الربيع)الثانيالدراسيالفصلنهايةفيوإعالنهاالقبولشروطاعتماد



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

المعارفلبتحصیبالطلاقياموعلىيالذاتالتعلمعلىالتعلماستراتيجيةتعتمد

فةمختللاتعلملامصادرنمتحصيللافيذاتيةلاتھدراقعلىامعتمد  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

نقاطذلكوكالمقرريتضمنهاالتيالعامةاألهدافتحقيقفيالطالبنجاحمدىقياس

.بهوالضعفالقوة

التقويممننوعينالكليةىتتبن:

وريةالداالمتحانات:خاللمنالمقررتدريسبدايةمعيبدأ:البنائيالتقويم

.والعروضوالمناقشاتالمنزليةوالتكليفات

Formative Assessment

الدراسيالفصلنهايةبهويقصد:النهائييمولتقا.

Summative Assessment



توزيع نسب متطلبات البرنامج

الساعاتالنسبة المئويةطبيعة العلوم

اللغة)األساسيةالعلوم

(العربية

ساعة11%16

اللغة)المساعدةالعلوم

(الثانيةاألجنبية

ساعة8.33%12

ساعة96%66.67التخصصعلوم

ساعات4%2.78بحث

ميدانيتدريب

األميةمحو
متطلب تخرج

ساعة60

أميين4

ساعة16%11.11الجامعةمتطلبات

100%



ةالساعات المعتمدة المطلوبة في السنوات الدراسي

الساعات المعتمدة المطلوبة السنة الدراسية

35أقل من  األولى

70إلى أقل من 35من الثانية

108إلى أقل من 70من  الثالثة

108أكثر من  الرابعة



أساليب التقويم

التوقيتالنسبة المئويةالبند

األسبوع الثامن %10(1)اختبار تكويني 

راألسبوع الثاني عش%20(2)اختبار تكويني 

تقويم مستمر%20أعمال السنة

ينهاية الفصل الدراس%50امتحان نهائي



اإلرشاد األكاديمي

قيامالبغرضأكاديميينكمرشدينللعملالتدريسهيئةأعضاءمنمجموعةالبرنامجيخصص

عنبةواإلجافيهاوالتسجيليدرسهاالتيالدراسيةبالمقرراتوتعريفهالطالبتوجيهبمهمة

المهاممياألكاديالمرشديتولىحيثبالبرنامج،الدراسةفترةطوالمشكالتهوحلاالستفسارات

:التالية

التسجيلإجراءاتبكافةوتعريفهمبالبرنامجالخاصةواللوائحالقواعدبكافةالطالبتعريف1.

.واالنسحابوالتقويماالمتحاناتوقواعدوالمتطلباتالمقرراتواختيار

بمفهوممتعريفهمعدراسيفصللكلالدراسيةالمقرراتتسجيلاختيارفيالطالبمساعدة2.

.(prerequisite)السابقةالمتطلبات

االنسحابأواإلضافةأوالحذفعملياتفيوالسيماالدراسيالفصلأثناءالطالبسيرمتابعة3.

.الالزمالتخاذاألكاديميالبرنامجمنسقوإبالغالمقرراتمن

لزمإذاكليةالوإدارةللبرنامجاألكاديميالمنسقمعبالتنسيقالدراسةأثناءالطالبمشكالتحل4.

.األمر

القائمينمعالدراسيتحصليهملمتابعةالمتعثرينبالطالبقائمةبإعداداألكاديميالمرشديقوم5.

.متاليينفصليينلمدةالدراسيةللمقرراتبالتدريس



التدريب الميداني

2020عاميفتطبيقهابدأالتيالمحدثةالبرنامجالئحةفيللطالبالميدانيالتدريبأُضيف-

التيللقواعدطبق االدراسةمدةطوالتدريبيةساعة60اجتيازيتطلبتخرجكشرط2021

,PASS)ناجحأوراسبأساسعلىبتقييمهويكتفىالعلميالقسممجلسيضعها FAIL)وال

.التراكميالمعدلحسابفييدخل

يدرجهاأنيمكنالتخصصمجالفيالعمليةالتجربةمنفترةالطالبالميدانيالتدريبيمنح

.التوظيفعندالذاتيةالسيرةفيالطالب

مستقبال  يهافالعمللهيتاحالتيالجهاتعلىللتعرفللطالبفرصةالميدانيالتدريبيوفر.

معبادلةمتإيجابيةعالقاتإنشاءعلىويساعدبالمجتمع،البرنامجالميدانيالتدريبيربط

.والخريجينللطالبالمتاحةالعملبفرصالصلةذاتوالجهاتوالمؤسسات،الهيئات،



محو األمية

  اشرط  األلسنكليةلطالباألميةمحوأداءأصبح2021-2020الجامعيالعاممنااعتبار

2019لسنة36رقمشمسعينجامعةمجلسقرارنصحيثالتخرج،شهادةعلىللحصول

ولللحصأساسيكشرططالبلكلالناجحينالدارسينمنعددأميةبمحوالطالبقيام"على

كشرططالبلكلناجحيندارسين(4)عددأميةمحوعلىوالموافقةالتخرج،شهادةعلى

".التخرجشهادةعلىللحصولأساسي

برغم،المهمالقوميالمشروعهذافيوالفوريةالتحريريةالترجمةليسانسبرنامجساهموقد

وعشرينتةسفتحمنطالبهوتمكنوغيرها،الكورونابسببتنفيذهتكتنفالتيالصعوبات

مقارفياالمتحاناتوإجراءاألمية،محوقوافلفيوالمشاركة2021-2020فيناجحافصال

.الهيئةإشرافتحتاأللسنكليةوفيالكبارلتعليمالعامةالهيئة



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/AlsunASU.CreditHours

mailto:english.department@alsun.asu.edu.eg
http://alsun.asu.edu.eg/
https://www.facebook.com/AlsunASU.CreditHours

