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 المقذمخ

ؽذٜ اٌٍغبد اٌششل١خ إ٘ىزا ػشف اٌّغزششلْٛ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ، فٙٝ " .. فشٔغ١خ اٌششق"

. ٠شاْ ، ٚغبع١ىغزبْ ، ٚأفغبٔغزبْ ، ٚأٚصثىغزبْ إإٌّزششح فٟ لبسح آع١ب ، ٠ٚزىٍُ ثٙب أً٘ 

وّب أٔٙب رؼزجش ِٓ اٌٍغبد اٌغٍٙخ ثبٌٕغجخ ٌٍٕبغم١ٓ ثبٌؼشث١خ ٔظًشا ألٔٙب رىزت ثبٌؾشٚف اٌؼشث١خ 

" پ ، چ ، ژ ، گ : " ػالٚح ػٍٝ أسثؼخ ؽشٚف فبسع١خ فمػ ، ٟ٘ 

 الجروبمج  وشأح

ثذأ ثشٔبِظ اٌٍغخ اٌفبسع١خ فٟ و١ٍخ األٌغٓ ِغ ثذا٠خ إٔشبء لغُ اٌٍغبد اٌششل١خ اإلعال١ِخ فٟ 

ٚ٘ٛ أٚي ثشٔبِظ ٠مَٛ ثزذس٠ظ اٌٍغخ اٌفبسع١خ فٟ و١ٍبد ،  (  1990َ /1989)اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

 . األٌغٓ ػٍٝ ِغزٜٛ عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ 

 رصبلخ ثروبمج اللغخ الفبرصيخ

رمذ٠ُ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٝ ِز١ّض ٌذساعخ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٚفك ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٌزٍج١خ اؽز١بعبد عٛق 

اٌؼًّ ٚخذِخ اٌّغزّغ ، ٚر١ّٕخ اٌمذساد اٌجؾض١خ ٌزخش٠ظ وٛادس ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌّزخصص١ٓ فٝ 

 .عّخ ساٌٍغخ ٚاألدة ٚاٌذ

 رؤصبء القضم
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 أعضبء هيئخ التذريش والهيئخ المعبووخ

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزخصص االعُ

 أعزبر األدة د صشٚب يؾًذ ػهٙ.أ

 أعزبر انهغٕٚبد د يُٗ أؽًذ ؽبيذ.أ

 أعزبر نغٕٚبد يغبػذ أعًبء يؾًذ ػجذ انؼضٚض/ و .أ

 أعزبر األدة انًغبػذ ػالء ػجذ انؾكى ػهٙ/ و .أ

 يذسط األدة انًزفشؽ َجٛهخ أيٍٛ يظٛهؾٗ/ د 

 يذسط انزشعًخ أيبَٗ ؽغٍ عٛذ/ د 

 يذسط انزشعًخ  َٓٗ شبكش/ د

 يذسط انهغخ  عبسح ػهٗ/ د

 يذسط انزشعًخ  يُٗ انطُطبٖٔ/ د

 يذسط انهغخ انًغبػذ َٕساٌ فؤاد/ أ

 يذسط األدة انًغبػذ يشٔح صَبرٗ/ أ

 يذسط انزشعًخ انًغبػذ ْذٖ فشغهٗ/ أ

 يؼٛذح رخظض رشعًخ ؽُبٌ عؼٛذ/ أ

 يؼٛذح رخظض نغخ عهًٗ يغذ٘\ أ

 يؼٛذح رخظض نغخ صُٚت يؾًذ\ أ

 يؼٛذح رخظض أدة يُٗ ػظبو\ أ

 يؼٛذح رخظض أدة يٙ أؽًذ\ أ

 يؼٛذ رخظض أدة ؽغٍ خبنذ\ أ

الحبصلىن علً جىائز 

 

 

 

 

 

 

 

\ د.أ

صش٠ب 

ِؾّذ 

 ػٍٟ

 ٔٛغ اٌزىش٠ُ ِٓ ِشوض ٔشش اٌٍغخ اٌفبسع١خ ثئ٠شاْ 

 

د ِٕٝ أؽّذ .أ

 ؽبِذ

اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ – عبئضح اٌزشعّخ ِٓ اٌٍغبد اٌششل١خ إٌٝ اٌؼشث١خ 

َ 2006عبئضح اٌجؾٛس اٌّّزبصح ٌغبِؼخ ػ١ٓ شّظ ٚ  ، 2004َ

 

أِبٟٔ . د

 ؽغٓ ع١ذ

اٌّغٍظ األػٍٝ  - ِغبثمخ شجبة اٌّزشع١ّٓ ٌزشعّخ اٌمصخ اٌمص١شح

َ 2018ٌٍضمبفخ 
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 أعضبء لهم ترجمبد

 اعُ اٌّؤٌف داس إٌشش اعُ اٌؼًّ االعُ

يؾًذ خبرًٗ انششٔق االعزجذاد فٙ انذٍٚ ٔانفكش ٘ صشٚب يؾًذػم/ د.أ

ثذائغ األصيبٌ فٗ ٔلبئغ ٘ صشٚب يؾًذ ػم/ د.أ

كشيبٌ 

أفضم انذٍٚ ػٍٛ 

انكشيبَٗ 

ػطبء هللا  يجزذأ " سٔاٚخ " لبرم عٓشاة يُٗ أؽًذ ؽبيذ/ د.أ

 يٓبعشاَٗ

لجم إغالق انؾمٛجخ  يُٗ أؽًذ ؽبيذ/ د.أ

 "سٔاٚخ"

انًغًغ 

انضمبفٙ 

 انًظش٘

 يُٕٛ كشٚى صادِ

أعًبء يؾًذ / و.أ

ػجذ انؼضٚض 

يغهخ " يغًٕػخ شؼشٚخ"انمجٕل 

انًششق 

 گشٔط ػجذ

انًهكٛبٌ 

أعًبء ػجذ / و .أ

انؼضٚض 

لشٚزٗ َٕس آثبد 

" سٔاٚخ"

يغهخ 

انزشعًخ ثكهٛخ 

األنغٍ 

َبطش اٚشاَٗ 

يمٓٗ شبسع عٕرّ  أيبَٗ ؽغٍ عٛذ. د

 "سٔاٚخ"

انًغًغ 

انضمبفٙ 

 انًظش٘

ؽًٛذ سضب شبِ 

 آثبدٖ

انجشرمبل األؽًش  أيبَٗ ؽغٍ عٛذ. د

 "سٔاٚخ"

انًغًغ 

انضمبفٙ 

 انًظش٘

 ثشٔاَّ عشأاَٙ
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يُٗ سأفذ / د

 طُطبٖٔال

ػُذيب ٚغشد انؼظفٕس 

 "سٔاٚخ"

انًغًغ 

انضمبفٙ 

 انًظش٘

 يؾًذ سضب ٕٚعفٙ

عهى َؾٕ انغًبء َٓٗ يؾًذ شبكش / د

 "سٔاٚخ"

انًغًغ 

انضمبفٙ 

 انًظش٘

 ٕٚعف لٕعك

 

 

 مىضقى الجروبمج

 أيبَٗ ؽغٍ. د  ِٕغك اٌجشٔبِظ

 َٓٗ شبكش. د: انهٛغبَظ  ِٕغك اٌغٛدح

 عبسح ػهٙ. د: انذساعبد انؼهٛب 

 َٕساٌ فؤاد . أ ِٕغك اإلسشبد األوبد٠ّٟ

 صُٚت يؾًذ . أ ِٕغك اإلسشبد اٌطالثٝ

 ػالء ػجذ انؾكى/ و .أ ِٕغك اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ

 عبسح ػهٙ.د ِٕغك اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

 ْذٖ فشغهٙ . أ ِٕغك ِؾٛ األ١ِخ

 يُٗ ػظبو . أ ِٕغك اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ
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أهداف 
البرنامج

إجادة اللغة الفارسٌة قراءة 
وكتابة وتحدثا ، كذلك اجادة 

اللغة العربٌة ولغة أجنبٌة ثانٌة 
لتلبٌة احتٌاجات سوق العمل 

فً مجاالت األدب واللغة 
والترجمة من وإلً اللغة 

الفارسٌة
التمكن من تقدٌم 
ورقة أو بحوث 

علمٌة متخصصة 
فً مجاالت اللغة 
واألدب والترجمة

احترام اآلخر 
وثقافته والتحلى 
بروح التعاون 
والقدرة على 

التواصل وإدارة 
القدرة على قراءة الوقت بكفاءة 

األدب الفارسى فً 
عصوره المختلفة 
والتمكن من نقده 
وإدراك مواطن 
الجمال واإلبداع 

.فٌه 

التعرف على 
الثقافة والحضارة 
الفارسٌة والتمكن 
من التواصل الفعال 
مع الناطقٌن بها 

إعداد كوادر من 
المترجمٌن 
والباحثٌن 

المتخصصٌن فً 
مجاالت الترجمة 
واللغة الفارسٌة 

.وآدابها
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مىاصفبد الخريج 

 ٌٍخش٠ظ اٌؼبِخ اٌّٛاصفبد -١

 :اٌزب١ٌخ  اٌصفبد داثٙبآ١ٌغبٔظ األٌغٓ فٟ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٚ شٙبدح ػٍٝ اٌؾبصً اٌخش٠ظ فٟ رزٛافش أْ الثذ

 : وبد١ّ٠خ أػ١ٍّخ :أٚال

 :  ػًٍٟسالبد ٠ىْٛ أْ

 ٔرؾذصًةب ٔكزبثخًة  لشاءحًة  انزخظض نغخ إعبدح 

 رًضم انزٙ األدثٛخ ٔانُظٕص انكزبة أْى ػهٗ انزؼشف فشطخ نهطبنت رزٛؼ ٔاػٛخ لشاءح األدة لشاءح 

 . انزخظض نغخ صمبفخ فٙ يخزهفخ ػظٕسا

 انًخزهفخ األدثٛخ ٔاألعُبط ٔانزٛبسد األدثٛخ نهُظٕص انًًٛضح انخظبئض فٓى . 

 ٔٔاػٛخ ٔأيُٛخ دلٛمخ رشعًخ  (انخ... ٔالزظبدٚخ ٔػهًٛخ عٛبعٛخ )ح انًزُٕع انُظٕص رشعًخ. 

 يٍ ًٚكُّ انز٘ انُؾٕ ػهٗ ٔيطبنؼبد عغسأو َٔظٕص ٔأدة لٕاػذ يٍ انؼشثٛخ انهغخ إعبدح 

 .  انؼشثٛخ انهغخ ٕٔانٙ يٍ انزشعًخ

 انزخظض نغخ فٗ انخطبة ٔٔظبئف ٔيغزٕٖ ثُٛخ رؾهٛم. 

 انمٕيٛخ انضمبفٛخ ْٕٚزّ ػهٗ ؽفبظلل يؼب األخشٖ انضمبفبد يغ االٚغبثٙ انزفبػم.  

 انزخظض  نغخ عبَت إنٗ صبَٛخ أعُجٛخ نغخ إعبدح

 انُضاْخ انجؾضٛخ انؼهًٛخ ٔاالنزضاو ثبأليبَخ انًجزكشح انؼهًٛخ انجؾٕس كزبثخ 

 اٜنٙ ٔانؾبعت انؾذٚضخ انزكُٕنٕعٛب ٔعبئم اعزخذاو.  

 ٔاإلثذاع انًُطمٙ ٔانزفكٛش انُمذ٘ انزؾهٛم.  

 يغزًؼٛخ أْذاف نخذيخ انًؼشفخ رٕظٛف.  

 صمبف١خ/ل١ِٛخ :صب١ًٔب

 :  لبدًساػٍٟ ٠ىْٛ أْ

 انًغزًغ نخذيخ يٕعٓخ ٔاألكبدًٚٙ انشخظٙ انًغزٕٖ ػهٗ داإَغبص رؾمٛك 

 ٙفًٛغزًؼّ ٔانضمبفٛخ انفكشٚخ انزًُٛخ فٙ ٚغٓى ألٌ ٔاإلَغبَٙ انضمبفٙ ٔانٕاصع انًجبدسح ثشٔػ انزؾه. 

 اإلَغبَٛخ خذيخ ٚغزٓذف أخاللٙ إطبس فٙ انًؼشفخ ٔضغ 

 انًخزهفخ انًؼبسف ثٍٛ انشثظ 

 ٗانًخزهف اٜخش ٔلجٕل ٔصمبفزّ اٜخش ثبؽزشاو سأٖ انزؾه.  

 ٔاألدثٛخ انهغٕٚخ ٔانذساعبد انؼهًٗ ٔانجؾش انزشعًخ) يضم انؾضبسٚخ انًششٔػبد فٗ انزفبػم 

 داخم انًًبصهخ ٔانكهٛبد انكهٛخ ثٍٛ انزٕاطم دػى إنٗ رٓذف ٔانزٗ (انًمبسَخ ٔانذاسعبد ٔانُمذٚخ

 . انًذَٗ انًغزًغ ٔيُظًبد انضمبفٛخ انًؤعغبد ٔكزا انٕطٍ ٔخبسط

 ٗؽٕاسانضمبفبد فٗ انٓبو ثذٔسِ انٕػ. 
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 مجبالد عمل الخريج

 .ٔانذٔنٛخ يُٓب انًؾهٛخ ٔغٛشانؾكٕيٛخ انؾكٕيٛخ ٔانًُظًبد انٓٛئبد -١

 انغُغٛبد يزؼذدح ٔانششكبد إَٔاػٓب ثكبفخ انخبص انمطبع ششكبد -٢

 انًخزهفخ ٔانمطبػبد ثبنٕصاساد انزشعًخ يشاكض -٣

 ٔانزؾشٚش انزشعًخ ألغبو -٤

 انذٔنٛخ ٔانًُظًبد انذثهٕيبعٛخ انٓٛئبد -٥

 ٔانفُبدق انغٛبؽخ -٦

 ٔانجؾشٚخ انغٕٚخ انًالؽخ خطٕط -٧

 ٔانؼبنًٛخ انًؾهٛخ ٔانطجبػخ انُشش دٔس -٨

 انًؼهٕيبد ٔشجكخ ٔانؼبنًٛخ انًؾهٛخ األَجبء ٔٔكبالد ٔرهفضٌٕٚ ٔإراػخ طؾبفخ  :انًخزهفخ اإلػالو ٔعبئم -٩

 انذٔنٛخ

 ، ٔاإلػالو ، انخبسعٛخ ، انضمبفخ : انًضبل عجٛم ػهٗ ثُٛٓب ٔيٍ يشاكض انزشعًخ ثبنٕصاساد انًخزهفخ – ١٠

 . ٔانذفبع ، ٔانغٛبؽخ

انجُٕن  ثُٛٓب ٔيٍ انًخزهفخ ثبنًؤعغبد انؼبيخ انؼاللبد داسادإ – ١١

 : ُْٔبن انؼذٚذ يٍ خشٚغٙ انشؼجخ رى رٕظٛفٓى فٙ ػذد يٍ انششكبد ٔانٓٛئبد انًخزهفخ ْٔٙ 

 . ٔظٛفخ انزؾهٛم انًبنٙ نهششكبد انًذسعخ ػهٗ انجٕسطخ اإلٚشاَٛخ  World'vest Baseششكخ  (١)

 . ثبنمشٚخ انزكٛخ e-financeششكخ  (٢)

 Tresjolie Travel Agencyششكخ  (٣)

 Dataflow groupششكخ  (٤)

 .ٔ رؾهٛم األؽذاس انغٛبعٛخ انًًٓخ فٙ إٚشاٌ  (انزؾشٚشٚخ ٔانفٕسٚخ  )نهزشعًخ ثٕاثخ انؼٍٛ اإلخجبسٚخ  (٥)

 .يغهخ يخزبساد إٚشاَٛخ  (٦)

 .انؼًم فٙ انزغٕٚك نهًجٛؼبد  . Lansheng paperششكخ  (٧)
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 صمبد تميز الجروبمج

ٚؼذ ْزا انجشَبيظ ألذو ثشَبيظ نزذسٚظ انهغخ انفبسعٛخ ثكهٛبد األنغٍ ؛ فمذ أَشٗء لغى انهغبد انششلٛخ ثكهٛخ - 1

.  و  ٔكبَذ انهغخ انفبسعٛخ إؽذٖ شؼجّ انضالس 1989األنغٍ عبيؼخ ػٍٛ شًظ ثمشاس عًٕٓسٖ ػبو 

ٚزًٛض ثشَبيظ انهغخ انفبسعٛخ ثزأْٛم كٕادس يٍ انخشٚغٍٛ انًؤْهٍٛ نغذ اؽزٛبعبد عٕق انؼًم فٙ يغبالد - 2

، ٔانؼًم فٙ يزؼذدح كبنزشعًخ فٙ انظؾبفخ ٔاإلراػخ ٔيشاكض انزشعًخ انًؼزًذح ٔانزذسٚظ فٙ يشاكض انهغبد 

 .انًؤعغبد انًبنٛخ ، ٔانؼًم فٙ انًغبل األكبدًٚٙ ثبنغبيؼخ ٔغٛشْب يٍ عبيؼبد األلبنٛى انًظشٚخ 

. ٚهمٗ انجشَبيظ فٗ انغُٕاد األخٛشح إلجبالًة يٍ انطالة انٕافذٍٚ يٍ انذٔل انؼشثٛخ - 3

ثشَبيظ انهغخ انفبسعٛخ أؽذ ثشايظ كهٛخ األنغٍ انٕالؼخ فٗ يؾبفظخ انمبْشح فٙ يُطمخ انؼجبعٛخ ْٕٔ يٕلغ - 4

. ٚزًٛض ثمشثّ يٍ يؾبفظبد انمبْشح انكجشٖ ٔانذنزب يًب ٚزٛؼ انفشطخ نهطالة نإللجبل ػهّٛ 

ٚغزمذو ثشَبيظ انهغخ انفبسعٛخ أعبرزح يٍ انجالد انُبطمخ ثبنهغخ انفبسعٛخ نزذسٚظ ثؼض انًمشساد نهطالة -  5

. ْٕٔ يب ال ٚزٕفش ضًٍ انجشايظ األخشٖ انًُبظشح فٗ كهٛبد انغبيؼخ أٔ انغبيؼبد األخشٖ 

ٚزًٛض ثشَبيظ انهغخ انفبسعٛخ ثؼذد عبػبد انزذسٚظ فٗ انًمشساد انزخظظٛخ غٛش انًذسعخ فٗ نٕائؼ - 6

انكهٛبد انًُبظشح ثبنغبيؼخ أٔ غٛشْب كًمشساد انزشعًخ يٍ انؼشثٛخ ٔإنٛٓب ٔيمشساد االعزًبع ٔانًؾبدصبد 

. يمشساد انًمبل ٔانًطبنؼبدٔ

رذسط يمشساد االعزًبع فٙ يؼبيم انظٕرٛبد ثبنكهٛخ ، ْٕٔ يب ال ٚزبػ نجؼض األلغبو كجٛشح انؼذد فٙ - 7

. انكهٛخ 

.  يٍ األعبرزح انًزًٛضٍٚ انؾبطهٍٛ ػهٗ عٕائض يؾهٛخ ٔدٔنٛخاٚضى انمغى ػذدًة - 8

. ٚشبسن ػذد يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ فٙ انًؤرًشاد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ ٔٔسػ انؼًم - 9

ٚمٕو انجشَبيظ ثزُظٛى نمبء رؼشٚفٗ نهطهجخ فٙ ثذاٚخ انؼبو انذساعٗ نًغبػذرٓى ػهٗ انزؼشف ػهٗ طجٛؼخ - 10

ا ػهًًٛةب ٚهزمٗ فّٛ انطالة ثبألعبرزح نٛزؼشفٕا  انذساعخ فٙ انمغى ، كًب ُٚظى فٙ َٓبٚخ كم فظم دساعٗ يؤرًشًة

ػهٗ يب ٔاعٓٓى يٍ يشكالد ٔػمجبد طٕال انفظم انذساعٗ ٔانؼًم ػهٗ ؽهٓب ٔرغُجٓب فًٛب ثؼذ ، أٚضب ُٚظى 

 .انمغى انُذٔاد انؼهًٛخ خالل انؼبو انذساعٗ ٔانزٙ ٚؾبضش فٛٓب َخجخ يٍ األعبرزح

 الذرجخ العلميخ التي يمىحهب الجروبمج

  عٕٛاد  4: ِذح اٌذساعخ ثبٌجشٔبِظ 

 ٠ّٕؼ اٌذاسط ثؼذ٘ب دسعخ ١ٌغبٔظ األٌغٓ فٟ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٚآداثٙب 
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 المقرراد الذراصيخ ثبلجروبمج

 3388 إعّبٌٟ ػذد اٌغبػبد

 560 ػٍّٟ

 2828 ٔظشٞ

 ع١ّغ اٌّمشساد إٌضاِٟ

 ال ٠ٛعذ أزمبئٟ

 %15.17 (اٌٍغخ اٌؼشث١خ)ِمشساد  اٌؼٍَٛ االعبع١خ 

 22.76  (اٌٍغخ االعٕج١خ اٌضب١ٔخ)ِمشساد اٌؼٍَٛ اٌّغبػذح

 ِمشساد اٌؼٍَٛ ا١ٌّٕٙخ اٌّزخصصخ

 (ِمشساد اٌزخصص)

76.83 

  %3.7 ؽمٛق اإلٔغبْ + ػٍَٛ اٌؾبعت ا٢ٌٟ

  عبػبد4 لبػخ ثؾش

 - ػٍَٛ ر١ّض

  عبػخ60 اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ 

  ُدساط اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌطالة إة2013/   27/3 ثزبس٠خ 729اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ  لشاس ٚصاسٜ سل

 ع١ّغ اٌفشق ػٍٝ أْ رىْٛ ِبدح ٔغبػ ٚسعٛة ٚثششغ أال رؤصش ػٍٝ اٌّغّٛع اٌزشاوّٝ 

 ثٕبء ػٍٝ لشاس ِغٍظ عبِؼخ ػ١ٓ 11/8/2020 رُ  اػزّبدٖ فٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثزبس٠خ ِؾٛ األ١ِخ 

 ثم١بَ غالة و١ٍخ األٌغٓ ثّؾٛ أ١ِخ ػذد أسثؼخ داسط 16/12/2019ثغٍغزٗ فٟ  (36)شّظ سلُ 

 .ٔبعؼ ٌىً غبٌت وششغ اعبعٟ ٌٍؾصٛي ػٍٝ شٙبدح اٌزخشط 

 اٌزشَ اٌضبٟٔ اٌزشَ األٚي اٌفشلخ

 دساعبد نغٕٚخ األٌٚٝ

 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 (َضش  )َظٕص 

 – أدة –لٕاػذ  )نغخ ػشثٛخ 

 دساعبد نغٕٚخ

 يطبنؼبد ٔيمبل

 (شؼش  )َظٕص 

 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ
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 (َظٕص 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ 

 رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ

 – يشاعغ –يمبل  )نغخ ػشثٛخ 

 (يطبنؼبد 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 دساعبد نغٕٚخ اٌضب١ٔخ

 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 (َضش  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح 

 (طؾفٛخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (طؾفٛخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 

 – أدة –لٕاػذ  )نغخ ػشثٛخ 

 (َظٕص 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 دساعبد نغٕٚخ

 يمبل

 (شؼش  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح

 (عٛبعٛخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (عٛبعٛخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 

 – يشاعغ –يمبل  )نغخ ػشثٛخ 

 (يطبنؼبد 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 دساعبد نغٕٚخ اٌضبٌضخ

 يمبل

 (شؼش  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح

 –عٛبعٛخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (الزظبدٚخ 

 –عٛبعٛخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 

 دساعبد نغٕٚخ

 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 (َضش  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح

 –ػهًٛخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (لبََٕٛخ 

 –ػهًٛخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 
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 (الزظبدٚخ 

 – أدة –لٕاػذ  )نغخ ػشثٛخ 

 (َظٕص 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 (لبََٕٛخ 

 – يشاعغ –يمبل  )نغخ ػشثٛخ 

 (يطبنؼبد 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 دساعبد نغٕٚخ اٌشاثؼخ

 يمبل

 (لظخ ٔسٔاٚخ  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح

 –عٛبعٛخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (أدثٛخ 

 –عٛبعٛخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 

 (أدثٛخ 

 – أدة –لٕاػذ  )نغخ ػشثٛخ 

 (َظٕص 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 لبػخ ثؾش

 دساعبد نغٕٚخ

 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 (شؼش َٔضش  )َظٕص َٔمذ 

 ربسٚخ أدة ٔؽضبسح

 –الزظبدٚخ  )رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 

 (أدثٛخ 

 –الزظبدٚخ  )رشعًخ إنٗ انؼشثٛخ 

  (أدثٛخ 

 – يشاعغ –يمبل  )نغخ ػشثٛخ 

 (يطبنؼبد 

 نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

 لبػخ ثؾش

 أصبليت التعليم والتعلم ثبلجروبمج

٠ؼزّذ اٌجشٔبِظ ػٍٝ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌزؾم١ك أ٘ذاف 

أعب١ٌت : اٌجشٔبِظ ِٚٛاصفبد اٌخش٠ظ ثؾ١ش ٠ٛاوت رطٛساد عٛق اٌؼًّ ، ٚرٕمغُ إٌٝ 

 .رم١ٍذ٠خ ، أعب١ٌت ؽذ٠ضخ ، أعب١ٌت إٌىزش١ٔٚخ 
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أسالٌب 
التعلٌم 
والتعلم

أسالٌب 
إلكترونٌة

أسالٌب 
حدٌثة

أسالٌب 
تقلٌدٌة

أسالٌب تقلٌدٌة

(شرح المادة العلمٌة ) المحاضرات •

(األنشطة التً ٌقوم بها الطالب ) التعلم الذاتً •

(  تقسٌم الطالب إلى مجموعات إلنجاز التكلٌف المطلوب ) التعلم التعاونً •

أسالٌب حدٌثة

(   power point) استخدام برامج العرض الحدٌثة •

استخدام بنك المعرفة المصري •

أسالٌب إلكترونٌة

غرف التواصل  -المحاضرات التفاعلٌة ) استخدام أدوات منصة كلٌة األلسن التعلٌمٌة •
(  األنشطة والتكلٌفات اإللكترونٌة  -الروابط اإللكترونٌة  -والمنتدٌات اإللكترونٌة 

استخدام المكتبة اإللكترونٌة بالكلٌة •
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 أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌزٚٞ اٌُّٙ

ٚؽذح سف١ك اٌذسة ثى١ٍخ األٌغٓ اٌزٟ رز١ؼ رؾ٠ًٛ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚاالِزؾبٔبد اٌٛسل١خ إٌٝ  -١

 .ثشا٠ً وّب رز١ؼ رؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ِبدح ِغّٛػخ 

٠ٍزضَ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِظ ثزمذ٠ُ وبفخ ٚعبئً اٌذػُ ٚاٌّغبػذح ٌزٚٞ اٌُّٙ ػٓ غش٠ك  -2

 .رؾ٠ًٛ اٌّمشساد إٌٝ ثشا٠ً ِٚبدح ِغّٛػخ ٚرٛف١ش٘ب ٌٍطالة 

 

ثبلجروبمج  اصتيراتيجيخ التعليم الهجيه

رجٕٝ اٌجشٔبِظ اعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ثٕبء ػٍٝ رٛع١ٙبد اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ػمت عبئؾخ 

: وٛسٚٔب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

ث١ٓ اٌّؾبظشاد األسظ١خ ٚ ث١ٓ ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ اال١ٌىزشٟٚٔ ثذًءا ِٓ % 50رمغ١ُ اٌّمشساد ثّؼذي  -

 2021-2020اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

رجٕٝ أدٚاد رص١ُّ اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ اٌزٝ أصذسرٙب اٌغبِؼخ ٚٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ثبٌى١ٍخ ،  -

 : فأصجؼ ٌىً ِمشس 

 

 

 

 

 
 .دِظ اعزشار١غبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ظّٓ رٛص١فبد اٌّمشساد -

رٕظ١ُ ٚسػ ػًّ ٌٍغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذس٠جُٙ ػٍٝ و١ف١خ سفغ  -

 . اٌّمشساد ٚإداسرٙب إٌىزش١ًٔٚب ٚفمًب ٌّؼب١٠ش اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ ٚ أدٚارٗ اٌّمزشؽخ 

 .ػًّ ف١ذ٠ٛ٘بد رٛظ١ؾ١خ ٌٍطٍجخ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزٛظ١ؼ خطٛاد اٌذخٛي ػٍٝ إٌّصخ  -

ػًّ رمبس٠ش دٚس٠خ ٌّزبثؼخ أداء ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ِٚذٜ وفبءح  -

 .اٌّمشساد اٌّشفٛػخ 

ِزبثؼخ أ٠خ ِشبوً رٛاعٗ اٌطٍجخ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػً ِٕصخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٚٔٝ ٚؽٍٙب ِٓ  -

 .خالي ِٕغك اٌجشٔبِظ ػٍٝ إٌّصخ 

 :اعزخذاَ ٚعبئً اٌزم٠ُٛ اإلٌىزش١ٔٚخ ِضً  -

 

 

 

 أدٚاد اخز١بس٠خ

 Wiki  \  File   \ Chat 

room      

 

 ٌضا١ِخإأدٚاد 

Lesson \ Glossary 

Question  Bank 

 

Quiz  \ Offline Quiz  \  

Assigment 
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ثروبمج اإلرشبد الطالثي ودعم الطالة المتفىقيه 

 والمتعثريه

٠ؼ١ٓ سئ١ظ اٌمغُ فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ ِٕغمًب ٌإلسشبد اٌطالثٟ ، ٠ٚٛصع اٌفشق األسثؼخ 

ػٍٝ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ، ثٛالغ ػعٛ ٚاؽذ ٌىً فشلخ دساع١خ ٚرٌه ثٙذف رمذ٠ُ اٌذػُ 

٠زبثغ وً ِششذ غالثٟ اٌفشلخ اٌّغؤٚي ػٕٙب ٚفمًب ٌإلعشاءاد . اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼٕٛٞ ٌٍطالة 

 :ا٢ر١خ 

   

 

 

 

 

٠ؼمذ ٌمبء رؼش٠فٟ ثذا٠خ وً ػبَ دساعٟ ، ٌٍزشؽ١ت ثبٌطالة اٌغذد ، ٚرؼش٠فُٙ 

ثأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثبٌجشٔبِظ ، ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ، ٚٔظبَ 

  (إ٠شاْ  )اٌذساعخ فٟ اٌجشٔبِظ ، ٚاٌزؼش٠ف ثبٌٍغخ اٌفبسع١خ ، ٚدٌٚخ اٌزخصص 

 

الساعات 
المكتبٌة 

المؤتمر العلمً 
مرة كل فصل 

دراسً

اللقاء التعرٌفً 
بداٌة العام

 اللقاء التعرٌفً
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م2020اللقاء التعرٌفً للشعبة عام   
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م2021اللقاء التعرٌفً للشعبة عام   
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٠ؼمذ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ ِشح وً فصً دساعٟ ٌّٕبلشخ ِشىالد اٌطالة 

ٚاٌشد ػٍٝ اعزفغبسارُٙ ف١ّب ٠خص ، ِٚالؽظبرُٙ فٟ اٌّمشساد ٚأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ 

ٚرؼش٠فُٙ ثأُ٘ اٌّغزغذاد فٟ ػ١ٍّخ اٌغٛدح ، اٌغبٔت األوبد٠ّٟ ٚاٌضمبفٟ ٚغ١شٖ 

 . ٚاالػزّبد ٌٍجشٔبِظ 

 

 

 

 

 المؤتمر العلمً
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22 
 

 

٠ؾذد وً ػعٛ ١٘ئخ رذس٠ظ عبػز١ٓ أعجٛػ١ًب ٠غزمجً ف١ّٙب غالة اٌفشلخ اٌّغؤٚي 

ػٕٙب فٟ ِىزجٗ ٌزٍمٟ شىبٚاُ٘ ، ٚاٌشد ػٍٝ اعزفغبسارُٙ ، ِٚؾبٌٚخ ؽً ِشىالرُٙ 

ِٓ اٌغبٔت األوبد٠ّٟ ٚاٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ، ٠ٚىزت رمش٠ًشا ػٓ ٘زٖ اٌٍمبءاد ٠ٚغٍّٗ 

ٌّٕغك اإلسشبد اٌطالثٟ ثبٌجشٔبِظ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ ، ٠ٚزُ رغغ١ً أعئٍخ 

اٌطالة ٚسد األعزبر ػ١ٍٙب فٟ ّٔٛرط ِٛؽذ ٌإلسشبد اٌطالثٟ ِغ رٛل١غ اٌطبٌت ػ١ٍٗ 

 .  ، ٠ٚغٍُ إٌّٛرط ٌشئ١ظ ِؼ١بس اٌطالة ثبٌجشٔبِظ 

 

 

 

٠ىشَ اٌجشٔبِظ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ فٟ اٌغبٔت اٌذساعٟ ، ٚ اٌّشبسو١ٓ فٟ األٔشطخ 

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجشٔبِظ أٚ اٌى١ٍخ ، ٚرمذ٠ُ شٙبداد رمذ٠ش ٌُٙ فٟ اٌٍمبء اٌزؼش٠فٟ 

 . ٌٍمغُ 

 

 

 

 الساعات المكتبٌة

 دعم المتفوقٌن
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٠مَٛ اٌّششذ اٌطالثٟ ثبٌزٛاصً ِغ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ أوبد١ّ٠ًب فٟ عبػبد اإلسشبد اٌطالثٟ ، 

  .ٚرمذ٠ُ وبفخ أشىبي اٌذػُ ٚاٌزٛع١ٗ ٌُٙ ، ِٕٚبلشخ ِشىالرُٙ ، ٚاٌشد ػٍٝ اعزفغبسارُٙ 

 جىدح الجروبمج

٠غؼٝ ثشٔبِظ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٌٍؾصٛي ػٍٝ االػزّبد اٌجشاِغٟ ، ؽ١ش ٠زجٕٝ اٌّؼب١٠ش 

األوبد١ّ٠خ اٌم١بع١خ ٌمطبع األٌغٓ ، ٠ٚشزك ِٕٙب ِٛاصفبد اٌخش٠ظ ثؾ١ش ٠ٛاوت ِزطٍجبد 

عٛق اٌؼًّ ، ٠ٚىزغت اٌّٙبساد اٌالصِخ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ االٌزؾبق ثبٌٛظ١فخ إٌّبعجخ ، فٟ 

 .عج١ً خذِخ اٌّغزّغ 

 قيبس رضب الطالة عه الجروبمج

٠زُ ل١بط ِذٜ سظب اٌطالة ػٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ ، ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ، ٚاإلِىبٔبد 

٠ٚزُ . ، ٚاالِزؾبٔبد  (اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ  )اٌّبد٠خ اٌّزبؽخ ، ٚأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، خبصخ 

  .االعزج١بٔبد ، اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ، ٌمبءاد اإلسشبد اٌطالثٟ : رٌه ِٓ خالي ػذح ٚعبئً ٟ٘ 

 

 

ٌتم عمل استبٌانات للطالب نهاٌة كل ترم لقٌاس مدى 
رضاهم عن عناصر العملٌة التعلٌمٌة 

ٌتم عقد المؤتمر العلمً مرة كل ترم الستطالع رأي 
الطالب فً مختلف محاور العملٌة التعلٌمٌة

ٌستطلع المرشد الطالبً رأي الطالب خالل لقاءاته معهم ، 
وٌسجل مالحظاتهم لإلفادة منها 

 دعم المتعثرٌن
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 أوشطخ الجروبمج

 

 

 

اٌضمخ ثبٌٕفظ ِٚزطٍجبد عٛق  ) َ ثؼٕٛاْ 2020ػمذ لغُ اٌٍغبد اٌششل١خ ٔذٚح صمبف١خ ػبَ 

٘بٟٔ عؼذ ػطب اٌّذسط ثمغُ اٌذساعبد إٌفغ١خ ثى١ٍخ اٌذساعبد . اعزعبف ثٙب د (اٌؼًّ 

اٌؼ١ٍب ٌٍطفٌٛخ ٚاألِِٛخ ثغبِؼخ ػ١ٓ شّظ ٌزٛظ١ؼ ِذٜ أ١ّ٘خ اٌضمخ ثبٌٕفظ ، ٚرأص١ش٘ب 

 . ػٍٝ اٌخش٠ظ أصٕبء دخٌٛٗ ٌغٛق اٌؼًّ 

 

 الندوات

 الثقافٌة
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اٌٍغبد اٌششل١خ ٚآفبق  )َ ثؼٕٛاْ 2021وّب ػمذ اٌمغُ ٔذٚح صمبف١خ فٟ ػبَ 

اٌؼب١ٍِٓ  ( اٌفبسع١خ –اٌزشو١خ ) ٚاعزعبف خش٠غٟ اٌمغُ ِٓ اٌشؼجز١ٓ  (اٌّغزمجً 

 .ثّغبي دساعزُٙ ٌّشبسوخ رغشثزُٙ ِغ اٌؾبظش٠ٓ فٟ اٌؼًّ ثبٌٍغز١ٓ 

 

 



   

29 
 

  

 



   

30 
 

 

 

ب صمبف١ًب 2016 / 2015خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٝ  -١ ًِ  أػذ لغُ اٌٍغبد اٌششل١خ اإلعال١ِخ ٠ٛ

 .ٌىً ِٓ شؼجزٟ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٚاٌٍغخ اٌزشو١خ شبسن ف١ٗ اٌطالة ثجؼط األٔشطخ 

 ثزشعّخ 2019شبسن اٌمغُ فٝ اؽزفبي اٌٍغٕخ اٌضمبف١خ ثبٌى١ٍخ ث١َٛ اٌشؼش اٌؼبٌّٝ ػبَ  -2

 .ٚإٌمبء ثؼط األشؼبس ِٓ اٌفبسع١خ ٚاٌزشو١خ إٌٝ اٌؼشث١خ ٚاٌؼىظ 

شبسن ثؼط غالة اٌجشٔبِظ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع اٌضمبفٟ ٌٍى١ٍخ ٌؼبَ  -3

  َ ، ؽ١ش لذَ اٌطالة لص١ذح شؼش٠خ ٌٍشبػش اإل٠شأٟ ؽبفع اٌش١شاصٞ 2021

 

 

 

 األسبوع الثقافً للكلٌة
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التذريت الميذاوي 

اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٘ٛ رغشثخ ػ١ٍّخ ٌٍطبٌت ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌغٛق اٌؼًّ ، ؽ١ش 

 عبػخ ٌٍزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌذٜ إؽذٜ عٙبد اٌزٛظ١ف فٟ ِغبي رخصصٗ  ٠60مَٛ اٌطبٌت ثأداء 

 ِّب ٠ىغجٗ اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ إٌٝ عبٔت اٌخجشح إٌظش٠خ اٌزٟ رىغجٙب ٌٗ اٌذساعخ فٟ اٌى١ٍخ 

٠مَٛ ِٕغك اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ثبٌجشٔبِظ ثبٌزٛاصً ِغ ششوبد اٌزٛظ١ف ٚاالرفبق ِؼُٙ ػٍٝ 

اٌم١بَ ثزذس٠ت غالة اٌجشٔبِظ ٌٍز١غ١ش ػ١ٍُٙ فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ فشصخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِغبي 

 .رخصصُٙ 

٠ؤدٞ اٌطبٌت عبػبد اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ أصٕبء فزشح اٌذساعخ أٚ فٟ األعبصح اٌص١ف١خ ػٍٝ ِذاس 

 . عٕٛاد اٌذساعخ األسثؼخ 

أهميخ التذريت الميذاوي 

 

 

 محى األميخ

وششغ أعبعٟ ٌٍزخشط ، ػٍٝ أْ ٠ّؾٛ وً غبٌت أ١ِخ  (ِؾٛ األ١ِخ  )اػزّذد اٌى١ٍخ ِششٚع 

 أفشاد ػٍٝ ِذاس عٕٛاد اٌذساعخ األسثؼخ ، ٠ٚزُ ػمذ ٌمبءاد دٚس٠خ ِغ اٌطالة ػٓ غش٠ك 4

ِٕغك ِؾٛ األ١ِخ ثبٌجشٔبِظ ٌزٛظ١ؼ أ١ّ٘خ اٌّششٚع ، ٚاٌغشض ِٕٗ ، ِٚغبػذح اٌطالة فٟ 

 . اٌؼضٛس ػٍٝ أ١١ِٓ ٌّؾٛ أ١ِزُٙ 

 

 مهارات: تكسبه العدٌد من المهارات مثل •
،  التواصل مع الزمالء والرؤساء فً العمل 

التعامل مع  مهارات، العمل الجماعً   مهارات
.وطرٌقة حلها ، المشكالت المختلفة 

بالنسبة للطالب

بخرٌجً البرنامج لٌوفر لها كوادر من  ٌربطها•
الخرٌجٌن المتمرسٌن

بقائمة من أسماء الخرٌجٌن ذوي الخبرة فً  ٌمدها•
مجال التخصص 

بالنسبة لجهات التدرٌب
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آليخ تلقي الشكبوي 

 :ٟٚ٘ ، ٠ٛفش اٌجشٔبِظ ٌطالثٗ ػذح غشق ٌزمذ٠ُ اٌشىبٜٚ ٚاٌّمزشؽبد اٌخبصخ ثُٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئ١ظ 

 اٌمغُ

اٌّششذ 

 اٌطالثٟ

اٌغبػبد 

 اٌّىزج١خ

صٕذٚق 

 اٌشىبٜٚ ثبٌى١ٍخ

صٕذٚق اٌشىبٜٚ ػٍٝ 

 إٌّصخ اإلٌىزش١ٔٚخ

عىشر١شح 

 اٌمغُ

اٌّؤرّش 

 اٌؼٍّٟ
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وصبئل التىاصل 

 الصفحخ الرصميخ للجروبمج

https://www.facebook.com/Persian.Alsun/ 

 

 المجمىعخ الخبصخ ثبلطالة

https://www.facebook.com/groups/1759229300862749/?ref=share 

 

 

سئ١ظ اٌمغُ ِٚذ٠ش اٌجشٔبِظ 

د أعّبء ػجذ اٌؼض٠ض .َ.أ

Asmaa_abdelaziz3@

alsun.asu.edu.eg 

 اٌجشٔبِظ ِٕغك

 ِبٟٔ ؽغٓ أ.د

amanyhassan@alsun.

asu.edu.eg 

https://www.facebook.com/Persian.Alsun/
https://www.facebook.com/groups/1759229300862749/?ref=share

