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١ّذأٟ. 11 ٌتذس٠ت ٌا  ا

12 . ٝ م ١ٌخ ٍت ٜآ شىٚب  ٌا

ح . 1 ِٔب ٌجش  ٔشأح ا

ح. 2 ِٔب ٌجش خ ا  سعٌب

ح. 3 ِٔب ٌجش ذاف ا  ٘أ

خش٠ح. 4 ٛاصفبد ٌا ِ 

ح. 5 ِٔب ٌجش ١ّض ا ّبد ت  ع

ح. 6 ِٔب ٌجش ٌتسبق ثب  ششٚغ اال

 



 

 الثروامج وشأج . 1

ثغشض اعذاد ِتخصص١ٓ فٟ اٌٍغةخ اٌشٚعة١خ ٌٍعّةً  1957أٔشئ لغُ اٌٍغخ اٌشٚع١خ فٟ أوتٛثش  

فٟ اٌّدبالد اٌٛغ١ٕخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌتٟ تغةتٍضَ اتمةبْ ٘ةزٖ اٌٍغةخ ٚاخةبدح اٌتشخّةخ ِٕٙةب ٚو١ٌٙةب  ٚ٘ةٛ 

ثزٌه ٠عذ ألذَ لغُ ٌٍغخ اٌشٚع١خ عٍٟ ِغةتٛٞ ِصةش ٚاٌشةشق اطٚعةػ   ٠ّٚتٍةه ِذسعةخ ع١ٍّةخ 

عش٠مخ فٟ ِدةبي تةذس٠ظ اٌٍغةخ اٌشٚعة١خ ٚآداثٙةب ت١ّةضٖ عةٓ االلغةبَ إٌّةبفشح فةٟ وبفةخ إٌّطمةخ 

ٔت١دخ اٌشٚاثػ اٌّصش٠خ اٌشٚع١خ ٚ ٌى١ٍخ اطٌغٓ اٌتبس٠خ١خ ثبٌٕشأحجشٔبِح أٌشأح  تشتجػٚ. اٌعشث١خ

اٌع١ّمةةخ لةةالي فتةةشح اٌغةةت١ٕ١بد ٚاٌّّتةةذح زتةةٝ ٚلتٕةةب ٘ةةزا  ٚاٌتةةٟ تةةٕعىظ فةةٟ اتفبل١ةةبد اٌشةةشاوخ 

 .االعتشات١د١خ ِٚدبالد اٌتعبْٚ ث١ٓ ِصش ٚسٚع١ب االتسبد٠خ
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اٌٍغةخ اٌشٚعة١خ اٌةٝ تسم١ةك اٌت١ّةض ٚاٌش٠ةبدح عٍةٝ اٌّغةتٜٛ  فة٠ٝغعٝ ثشٔبِح ١ٌغبٔظ اطٌغةٓ "

ِدبالد اٌتشخّخ ٚاٌٍغخ ٚاطدة ٚرٌه ٌخذِخ اٌّدتّع ٚاالستمبء  فٝ ٚاٌذٌٚٝ ٚاالل١ٍّٝاٌّسٍٝ 

ثٗ ثمبف١ب ِٓ لالي تمةذ٠ُ ثشٔةبِح تع١ٍّةٟ ِت١ّةض ِٚتدةذد ٚفةك ِعةب١٠ش اٌدةٛدح تٍج١ةخ الزت١بخةبد 

 ".ِدبالد عذح فٝاٌّدتّع ٚعٛق اٌعًّ فٟ ٘زا اٌتخصص 
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 :علً لادرا الطالة يكىن الثروامج تىهايح

 

 ً  .اخبدح ِٙبساد اٌٍغخ اٌشٚع١خ لشاءحً ٚوتبثخً ٚتسذثب

تس١ًٍ ث١ٕخ اٌٍغخ ِٚغت٠ٛبتٙب ثبٌٍغخ اٌشٚع١خ. 

 ُٙلةةشاءح ٚفٙةةُ اطدة اٌشٚعةةٟ ثّةةب ٠تةة١ر ٌٍطبٌةةت اٌتعةةشف عٍةةٝ أ٘ةةُ اطدثةةبء اٌةةشٚط ٚوتبثةةبت

تشةةى١ً ثمبفتةةٗ  فةةٌٍّٝدتّةةع اٌشٚعةةٟ  ِّةةب ٠غةةُٙ  اٌدّعةةٝٚاعةةٙبِبتُٙ فةةٟ تشةةى١ً اٌةةٛعٝ 

 .ٚازتشاَ اٌثمبفبد اطلشٜ ٚتأ١ٍ٘ٗ ٌٍتشخّخ

 ٝاخبدح اٌٍغخ اٌعشث١خ ِٓ لٛاعذ ٚأدة ٚٔصةٛ  ِٚشاخةع ِّةب ٠ّىٕةٗ ِةٓ اٌتشخّةخ ِةٓ ٚاٌة

 .اٌٍغخ اٌعشث١خ

اخبدح ٌغخ اخٕج١خ ثب١ٔخ اٌٝ خبٔت اٌٍغخ اٌشٚع١خ. 

 ًاٌع١ٍّةةخ فةةٟ ِدةةبي ٚاالثةةذاو ٚوتبثةةخ اٌجسةةٛ   إٌّطمةةٝٚاٌتفى١ةةش  إٌمةةذٜاٌمةةذسح عٍةةٝ اٌتس١ٍةة

 .اٌٍغخ اٌشٚع١خ فٝاٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌذساعبد اطدث١خ 

 ِششٚعبد اٌتشخّخ ثٙذف دعُ ٚافبدح اٌّدتّع فٝاٌمذسح عٍٝ اٌّشبسوخ. 
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 :التالٌة المواصفات الروسٌة اللغة فً االلسن سليسان دةشها على لحاصلا يجرلخا في رفواتت أن دالب 

 

 :يميةدكاا  علمية: الأو  

 :علي دارقا ونيك أن 

 .كتابة و قراءة و استماعا و تحدثا الروسٌة اللغة دةجاإ •

 فى الكتاب وأشهر لمختلفةا االدبٌة راتلتياا على التعرف و يبدألا للعمل زةلمميا صلخصائا مفه •
 .عيةوا راءةق دبألا راءةق على القدرة و المختلفة، العصور

 مراعاة مع مينةوأ قيقةد جمةرت (لخا...علمٌة و يةدقتصاا و سياسية) عةولمتنا النصوص ترجمة •
 .الروسٌة اللغة و العربٌة اللغة لقواعد وفقا المترجم النص صٌاغة حسن

 العربٌة اللغة نم جمةرلتا نم ٌتمكن حتى العربً األدب و النحوٌة العربٌة اللغة بقواعد اإللمام  •
 .والٌها

 .الثقافة هذه أبناء مع التواصل من تمكنه التى والتقالٌد العادات و الروسٌة فةلثقاا جوانب فهم •

   .اللغة بهذه العمل على قادرا ٌجعله بشكل الروسٌة اللغة بجان لىإ ثانية جنبيةأ بلغة اإللمام •

 محترف بشكل اإللكترونٌة والقوامٌس المراجع مع والتعامل يثةدلحا جياولولتكنا سائلو دامستخا •
 .اإللكترونٌة الترجمة وبرامج

 .داعإلبوا قيطلمنرالتفكيوا ديلنقا لتحليلا •

 الكتابة قواعد و لعلميةا باالمانة وااللتزام الترجمة و األدب و اللغة مجالى فى لعلميةا أبحاثلا كتابة •
 .العلمٌة

 

 



 :ثقافية/ميةوق: ثانيا

   :علي دارقا ونيك أن

 .الروسٌة اللغة ثقافة و األم ثقافة بٌن الوصل حلقة بمثابة الخرٌج ٌكون أن•

   .المجتمع خدمة فى األربعة الدراسة سنوات خالل تعلمه ماتم استثمار•

  تاــسدارلوا ىــلعلما ــثلبحوا ةــجمرلتا) لــمث يةراــلحضا تعاــرولمشا ىــف  لــلتفاعا•

   .(نةرلمقاا تسادارلوا يةدلنقوا بيةدألوا يةوللغا
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قسم اللغة الروسٌة بكلٌة األلسن جامعة عٌن شمس أقدم وأول قسم تم انشاؤه ٌعد •

 .  جمهورٌة مصر العربٌة فى

 .المتمٌز الجغرافىالموقع •

 الخارجٌة، وزارة السٌاحة، :الروسٌة اللغة قسم برنامج لخرٌج العمل فرص توافر•

 الكبرى بالمشروعات العمل الجوٌة، الضٌافة والمطارات، بالفنادق العمل الترجمة،

 .والتدرٌس (بالضبعة النووٌة المحطة)

 .وآدابها الروسٌة اللغة دراسة فً الراغبٌن الوافدٌن للطالب قبلة القسم ٌعتبر•

 مما ،(دكتوراه - ماجستٌر) العلٌا الدراسات برامج فً التسجٌل البرنامج ٌتٌح•

 المناظرة البرامج كافة عن ٌمٌزه

 أساتذة بٌنهم من التدرٌس، هٌئة أعضاء من نخبة الروسٌة اللغة قسم أسرة تضم•

 على حصل من ومنهم والترجمة، واألدب اللغة مجال فً معروفون وخبراء

   .ودولٌة محلٌة جوائز

 فً االنشاء حدٌثة البرامج رؤساء أنفسهم هم بالبرنامج التدرٌس هٌئة أعضاء•

 .األخرى الكلٌات
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٠مجةةً اٌمغةةُ اٌطةةالة اٌسبصةة١ٍٓ عٍةةٝ اٌثب٠ٛٔةةخ اٌعبِةةخ أٚ ِةةب ٠عبدٌٙةةب ٚفمةةب ٌّةةب ٠مةةشسٖ ِىتةةت • 

 %. 70اٌتٕغ١ك ٚ ثششغ أال ٠مً ِدّٛو دسخبد اٌٍغبد اٌثال  عٓ 

أْ ٠ىةةْٛ اٌطبٌةةت  عٍةةٝ ٠مجةةً اٌمغةةُ غةةالة اٌشةةٙبداد اٌّعبدٌةةخ ِةةٓ ِصةةش ٚاٌةةجالد اٌعشث١ةةخ •

 .زصً ع١ٍٙب غبٌت اٌثب٠ٛٔخ اٌعبِخ ثٕفظ عبَ االٌتسبق ٟزبصً عٍٝ ٔفظ اٌذسخبد اٌت

 . ٠مجً اٌجشٔبِح اٌطالة ِٓ رٜٚ االزت١بخبد اٌخبصخ ٚغالة اٌّؤ٘الد اٌع١ٍب•

اٌمغُ اٌطٍجخ اٌٛافةذ٠ٓ ِةٓ اٌةجالد اٌعشث١ةخ ٚاٌسبصة١ٍٓ عٍةٝ اٌثب٠ٛٔةخ اٌعبِةخ ثٍغتة١ٓ فمةػ ٠مجً •

 (. ٠شغت فٟ االِتسبْ ف١ٙب ٌٍٟٚطبٌت زك الت١بس اٌٍغخ اٌثب١ٔخ اٌت)

االعةةالْ عةةٓ ِعةةب١٠ش اٌمجةةٛي ثبٌجشٔةةبِح عةةٓ غش٠ةةك د١ٌةةً اٌطبٌةةت ٚاٌّٛلةةع ا ١ٌىتشٚٔةةٟ ٠ةةتُ •

 .اٌف١غجٛنٌٍى١ٍخ   ِٚٓ لالي اٌصفسخ اٌشع١ّخ ٌشؤْٚ اٌطالة ٌى١ٍخ اطٌغٓ عٍٝ 
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 .٠ّٕر اٌجشٔبِح دسخخ  ١ٌغبٔظ اطٌغٓ فٟ اٌٍغخ اٌشٚع١خ ٚآداثٙب• 

 عٕٛاد 4: ِذح اٌذساعخ ثبٌجشٔبِـــــح•

 :  ٠تىْٛ ١٘ىً اٌجشٔبِح ِٓ•

 اٌتخصص فٟ اطدة ٚاٌٍغخ ٚاٌتشخّخِمشساد 1.

 اٌٍغخ اٌعشث١خ ِمشساد 2.

 اٌطبٌت ِمشساد اٌٍغخ االخٕج١خ اٌثب١ٔخ  اٌتٟ ٠ختبس٘ب 3.

 %                                       13.5                 :  اٌعٍَٛ اطعبعـ١خِمشساد •

 %              20.30:                 ِمشساد اٌعٍَٛ االختّبع١خ ٚا ٔغب١ٔخ •

 %64.4(:                     ا١ٌّٕٙخ)ِمشساد عٍَٛ اٌتخـصص •

 %1.7   (:لبعخ اٌجسث)ِشبس٠ع •

ثإدساج اٌتذس٠ت ا١ٌّذأٟ  27/3/2013ثتبس٠خ 729ٚصاسٞ سلُ لشاس : اٌتذس٠ت ا١ٌّذأٟ•

ٌطالة خ١ّع اٌفشق عٍٝ أْ تىْٛ ِبدح ٔدبذ ٚسعٛة ٚثششغ أال تؤثش عٍٝ اٌّدّٛو 

 .اٌتشاوّٟ
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توفر الكلٌة العدٌد من األنشطة الطالبٌة الفنٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة والمسابقات والتً •

 .ٌستفٌد منها طالب البرنامج، مما ٌساعد علً تنمٌة مهاراتهم وابراز قدراتهم االبداعٌة

ٌشارك طالب البرنامج فً الٌوم الثقافً الروسيً اليذي ٌعقيد بالكلٌية او بيالمركز الثقيافً •

 .الروسً

وهً عبارة عن مسابقات دراسٌة تعقيد اللغة الروسٌة  أولٌمبٌادفً ٌشارك الطالب اٌضا •

 .الدارسٌن للغة الروسٌةبٌن الطالب المصرٌٌن 
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 :منها، والبرنامجعلى توظٌف خرٌجً تقبل عدٌدة مؤسسات هناك 

اٌغ١بزخ ششوبد 

اٌتشخّخ ِٚىبتت ششوبد 

ٚاالعت١شاد اٌتصذ٠ش ششوبد 

اٌغ١بز١خ ٚإٌّتدعبد اٌفٕبدق 

االتصبالد ششوبد   

اٌصسف١خ ا١ٌٙئبد 

ٌالعتعالِبد اٌعبِخ ا١ٌٙئخ 

ا٠ٌٕٚٛخ اٌعجعخ ِٚسطخ اٌىٙشثبء ٚصاسح 

اٌٍٛخغت١خ ٚاٌخذِبد اٌط١شاْ ششوبد 

اٌغ١بز١خ اٌتدبس٠خ اٌّسبي 

 ِعٙذ اٌٍغبد ٌٍمٛاد اٌّغٍسخ•
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 اٌةٟ  ٚاٌةزٞ ٠ٙةذف بالسشةبد اٌطالثةٟث ٌٍم١ةبَِٕغمبً ِٓ أععبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ  جشٔبِحا٠ٌع١ٓ • 

ٚتٛخ١ٗ اٌطالة ٚتمذ٠ُ اٌشعب٠ةخ ٌٍّتةٛفم١ٓ ِةُٕٙ ٚاٌّتعثةش٠ٓ ٚاٌغ١ةش لةبدس٠ٓ ٚرٜٚ ِغبعذح 

اٌّششةةذ اٌطالثةةٟ ٔشةةبغ اٌطبٌةةت ِٚغةةتٛاٖ اطوةةبد٠ّٟ ٚعةةٍٛوٗ ٠تةةبثع . االزت١بخةةبد اٌخبصةةخ

 .تٛاخ٠ٚٗٙغبعذٖ عٍٟ اٌتغٍت عٍٝ اٌّشبوً اٌتٟ لذ 

  .شٙبداد تمذ٠ش ٌتسف١ضُ٘ عٍٟ االختٙبد ٚاٌتفٛقِٕٚسُٙ تىش٠ُ اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ •

 .عمذ ٌمبءاد ِع اٌطالة اٌّتعثش٠ٓ ٌٍىشف عٓ أعجبة تعثشُ٘ ٚتمذ٠ُ اٌذعُ ٌُٙ •

زةةً اٌّشةةىالد اٌتةةٟ تٛاخةةٗ اٌطةةالة رٜٚ االزت١بخةةبد اٌخبصةةخ ِةةٓ لةةالي تغةة١ًٙ اٌٛعةةب ً •

 .  اٌّمشسادثعط اٌتع١ّ١ٍخ ٚعمذ ِسبظشاد وظبف١خ فٟ 
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ٌطةالة خ١ّةع اٌفةشق  27/2/2013أُدسج اٌتذس٠ت ا١ٌّذأٟ ثبٌال سةخ اٌذال١ٍةخ ٌٍى١ٍةخ ثتةبس٠خ •

التييً ٌييتم تةةذس٠ت  ٠مةةَٛ ثٙةةب اٌطبٌةةت فةةٟ ازةةذٞ خٙةةبد اٌتةةذس٠ت عةةبعخ  60اٌذساعةة١خ ثٛالةةع 

التعامل معها ما بٌن التدرٌب خارج الكلٌة وتدرٌب داخل الكلٌة حٌث تقوك الكلٌية بالتعياون 

فييً إٌجيياد فييرص للتييدرٌب ميين خييالل التواصييل مييع الشييركات والهٌئييات والقٌييام بالزٌييارة 

 . المٌدانٌة، ومن خالل عقد ملتقٌات التوظٌف وبروتوكوالت التعاون

تعذ ِةبدح اٌتةذس٠ت ا١ٌّةذأٟ ِةبدح سعةٛة ٚٔدةبذ  ٚال تةؤثش عٍةٟ اٌّدّةٛو اٌتشاوّةٟ  ٚال  •

تعبف و١ٌةٗ  ٌٚىةٓ ال تُّةٕر شةٙبدح اٌتخةشج ِةٓ اٌى١ٍةخ ٌٍطبٌةت وال ثعةذ إٌدةبذ فةٟ اٌتةذس٠ت 

 . ا١ٌّذأٟ

ا١ٌّذأٟ وٌٝ ووغبة اٌطبٌت ِٙبساد ع١ٍّةخ ِتٕٛعةخ ٌت١ٙئتةٗ ٌٍخةشٚج ٌٍس١ةبح ٠ٙذف اٌتذس٠ت •

اٌع١ٍّخ ٚسثػ ا غبس إٌظشٞ ث١ّذاْ اٌعًّ  ثذًءا ِٓ ِشزٍخ اٌجسث عٓ ٚف١فخ ٚزتٝ ٠صً 

اٌطبٌت وٌٟ ِشزٍخ دسخبد اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌتذس٠ت عٍٟ اٌتفى١ش اٌٙبدف ٚاٌتسٍٟ ثةشٚذ اٌعّةً 

 .ا٢لشفٟ فش٠ك ِٚشبسوخ ا٢لش٠ٓ ٚتمجً اٌشأٞ 

 . اٌى١ٍخ وت١جب ٌٍتذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٠ستٛٞ عٍٟ وً اٌّعٍِٛبد اٌخبصخ ثبٌتذس٠ت تٛافش•



ً الشكاوي. 12  آليح تلم

 

٠ٚةةتُ تٍمةةٟ اٌشةةىبٚٞ عةةٓ . ٠سةةش  اٌجشٔةةبِح عٍةةٟ عةةّبو أساء ِٚمتشزةةبد ٚشةةىبٚٞ اٌطةةالة 

 :غش٠ك

 .اٌطالثٝاٌّششذ •

 .اٌمغُس ١ظ •

 .اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌتع١ٍُ ٚاٌطالةٚو١ً •

 .صٕبد٠ك اٌشىبٜٚ ثبٌى١ٍخ•

 

 


