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 المقدمة 

ا باسةةةةم التر يةةةةة ا ناضةةةةولية أو  اللغةةةةة التر يةةةةة: يهشةةةةار اليهةةةةا أكيانةةةةض

ا وأ ثرهةةةةا تحةةةةد ضار  التر يةةةةة اإلسةةةةطنبوليةر هةةةةي أ ثةةةةر لغةةةةات التةةةةرا انتشةةةةارض

مليةةةوس نسةةةمة. تنتشةةةر هةةة   اللغةةةة  ةةةي  83تعةةةدل اللغةةةة ا م لقرابةةةة اذ أنهةةةا 

تر يةةةا وقبةةةرا الشةةةمالية بشةةةُل رليسةةةير وتهعةةةد لغةةةة أقليةةةة  ةةةي  ةةةل مةةةن 

العةةةةةرالر واليونةةةةةاسر وجمهوريةةةةةة مقةةةةةدونيار و وسةةةةةو ور وألبانيةةةةةار و ةةةةةي 

ا  بضةةةةعة دوق وأقةةةةاليم أوةةةةرى  ةةةةي أوروبةةةةا الشةةةةرقية. تهشةةةةُل التر يةةةةة أيضةةةةض

الثانيةةةةةة لماليةةةةةين ا شةةةةةخاا ذوي الجةةةةة ور التر يةةةةةة اللغةةةةةة ا مر أو اللغةةةةةة 

 من سُاس أوروبا الغربيةر وبا وص ألمانيا.

 نشأة البرنامج 

يضم القسم ثالث من شعب اللغات الشرقية وهي  التركية و الفارسية و  

األردية ، على أن تؤجل الدراسة بشعبة اللغة االردية لحين توافر أعضاء  

 هيئة التدريس بها. 

أشرف على القسم أ.د/ فوزى عطية عبد السممعيـ م وكيممل ال ليممة لشممئون 

الدراسات العليا و البحوث أنذاك، ثم أعقبه أ.د/ سالمه محعد سليعان م وكيممل 

ال لية لشئون الدراسات العليا و البحوث أنذاك، وتولى اإلشراف على القسممم 

 ممر م بعممد قائعمما باالععمماس السمميد األسممتار الممدكتور/ عبممد الع  مم  م ممدى ب

ح مموله علممى درجممة االسممتار العسمماعد فممى اللغممة التركيممة و  دابهمما فممى 

( ،واستعر قائعا باالععاس إلى حين ح وله على درجممة أسممتار 1992) عام  

( حيممق قلممد 2003اللغة التركية و  دابها فممى تص ممل اللغويممات فممى عممام )
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م  ب رئيس م لس القسم مممن قبممل السمميد رئمميس جامعممة عممين شممعس فممى 

 م.31/7/2006يخ راته وحتى التار

ثم أعقبه أ.د ثريمما محعممد علممي أسممتار األدى الفارسممى وتولمم  سمميادتها  

م . لهمما مؤلفممات عديممدة م همما :   2012:    2006رئاسة القسم ، فى الفترة من  

م  2008كتاى األمثاس والتعبيرات الشعبية فممى م ممر وايممران ال ممادر فممى 

 .عن دار نشر الع عـ الثقافى الع رى 

تول  أ.د م ى أحعد حامد أستار اللغويات الفارسية رئاسة القسم فى الفترة ثم   

 م ولها مؤلفات وترجعات عديدة،  2017:  2012من 

ثم تول  أ.د فايزة محعد سعد أستار األدى العقارن بقسم اللغة العربية ومديرة 

م   2020:    2017وحدة ال ودة  نذاك اإلشممراف علممى القسممم فممى الفتممرة مممن  

حديثًا أ.م.د أسعاء محعد عبد العزيز أستار اللغويات العسمماعد بشممعبة   .وتول 

 2021 – 2020اللغة الفارسية اإلشراف على القسم فى بداية العام ال ممامعى 

 م .

يهدف القسم من خالس تدريسه مواد الدراسات اللغويممة واألدى و الترجعممة و 

افيممة ألن اللغممات التاريخ و الحضارة إلى أن يقدم لطالبممه ح مميلة علعيممة وثق

الشرقية اإلسالمية تعد روافد من أنهار الثقافة التركية و الفارسممية و األرديممة 

العحلية و الوط ية و التى ارتبط  خالس فتراتها التاريصية العصتلفة ب ثير من 

العفردات و التراكيب االسعية و الوصفية العربية، و األدى العربي والتاريخ 

هلها خممالس اعت مماقهم الممدين اإلسممالمى و ارتيممادهم اإلسالمى، التى صاحب  أ

 الحياة الثقافية واالجتعاعية للع تعـ اإلسالمى ب امله.
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ولعةةةةل أو ةةةةق دليةةةةل علةةةة  ارتبةةةةال الثقا ةةةةة العربيةةةةة بالثقةةةةا تين التر يةةةةة و 

الفارسةةةةية انةةةةه مادالةةةةال يوجةةةةد كتةةةة  االس علةةةة  ألسةةةةنة المصةةةةريين  ثيةةةةر 

 الفارسية .من المفردات التر ية و 

 

 التر يةرسالة برنامج اللغة  

و ةةةةةق  التر يةةةةةةتقةةةةةديم برنةةةةةامج تعليمةةةةة  متميةةةةةز لدراسةةةةةة اللغةةةةةة 

ر وودمةةةةةة المجتمةةةةة معةةةةةايير الجةةةةةودة لتلبيةةةةةة اكتياجةةةةةات سةةةةةول العمةةةةةل 

وتنميةةةةة القةةةةدرات البحثيةةةةة لتخةةةةريج  ةةةةوادر مةةةةن البةةةةاكثين المتخصصةةةةين 

 .جمةر   اللغة وا دب والت
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أهداف 
البرنامج

إجادة اللغة 
قراءة التركية 

وكتابة وتحدثا ،
كذلك اجادة اللغة
العربية ولغة 
أجنبية ثانية 

ات لتلبية احتياج
سوق العمل في 
مجاالت األدب 
واللغة والترجمة
من وإلي اللغة 

تركيةال

م التمكن من تقدي
ورقة أو بحوث 
ة علمية متخصص

في مجاالت اللغة
واألدب والترجمة

احترام اآلخر 
لى وثقافته والتح

بروح التعاون 
والقدرة على 

التواصل وإدارة 
الوقت بكفاءة 

القدرة على 
قراءة األدب 

في تركيال
عصوره 
كن المختلفة والتم

من نقده وادراك 
مواطن الجمال 

.واإلبداع فيه

التعرف على 
الثقافة 

والحضارة 
ن والتمكتركيةال

من التواصل 
الفعال مع 

الناطقين بها 

إعداد كوادر من 
المترجمين 
والباحثين 
ي المتخصصين ف

مجاالت الترجمة 
التركية واللغة 

.وآدابها
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 التدريس والهيئة المعاونة بشعبة اللغة التر ية:أعضاء هيئة  -

 الدرجة العلمية والتخصص االسم

 عساعدى ال استار  األد د هبة صالح م .أ.

 مدرس اللغة  د / ععاد الدين عبد الرحعن 

 مدرس اللغة  د.م اس رزق العتولى شرف 

 مدرس األدى  د. م ة عبد العزيز محعد

 مدرس األدى  د.أحعد مراد محعود 

 مدرس األدى  د.ناهد عبدالعحسن 

 مدرس األدى  د.هبة ق اوي 

 مدرس اللغة  د.وليد عبدهللا القط 

 مدرس اللغة  د.محعد يحيى ناص  

 مدرس األدى  د.محعد عبد الغ ى 

 مدرس األدى العساعد أ/ أحعد نور 

 مدرس اللغة العساعد أ/ مها م طفى 

 مدرس اللغة العساعد أ/ نشوى محعد

  االدى العساعد  مدرس فتوح أ/ رحعة 

 مدرس الترجعة العساعد أ/ ريهام صبرى 

 مدرس مساعد  أ/ أن ى السواح 

 مدرس األدى العساعد أ/ هاجر غيق 

 مدرس الترجعة العساعد أ/ سوس ة سيد قطب 

 معيد تص ل ترجعة  أ/ أسامة الحلفاوى 

 معيد تص ل لغة  أ/ اسراء سليم 

 ترجعة معيد تص ل   أ/ عبد العزيزخالد 
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 معيدة  أ/ إسراء حسن             

 معيد                            عاط   أ/ باسم           

 

 :برنامج اللغة التر يةمنسقو  -

 

 منسق الجودة بالقسم

 

الدراسمات مرحلمة  د.م اس رزق   -

  العليا
 مرحلة الليسانس د/ أحعد نور -

 منسق اإلرشاد ا  اديمي

 منسق الخريجيين

 صالح )تركى(د.هبة  -

 د. هبه صالح ) تركي( -

  د/ هبة ق اوى )تركى( - منسق االرشاد الطالب 
 

 منسق التدريب الميداني

 

 

 د.محعد يحيى )تركى(  -

 منسق التعليم االلُتروني

 منسق الوا دين

 

 د.أم ة عبدالعزيز )فارسى  -
 وتركى( -
 فارسي(–م ى ع ام) تركي أ/  -

 

 

 

 مواصفات الخريج 
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 للخريج  العامة  المواصفات (1

 التر يةةةةة ةةةةي اللغةةةةة  ليسةةةةانس ا لسةةةةن شةةةةهادة علةةةة  الحاصةةةةل الخةةةةريج  ةةةةي تتةةةةوا ر أس البةةةةد

 :ة  التالي الصفات دابهاوآ

  :   اديميةأ  علمية أوالض

ا يُوس  أس  : عليقادرض

 اوتحدثً  وكتابة  قراءة التص ل  لغة إجادة ▪

 ب  تمممممال أهمممممم علمممممى التعمممممرف فرصمممممة للطالمممممب  تتمممممي  واعيمممممة قمممممراءة األدى  قمممممراءة ▪

 .التص ل  لغة ثقافة في مصتلفة ع ورا تعثل التي األدبية وال  وص 

 .العصتلفة األدبية واألج اس ت ارالتياو األدبية لل  وص  الععيزة الص ائل  فهم ▪

 دقيقممممة ترجعممممة ( الممممخ... واقت ممممادية وعلعيممممة سياسمممميةة ) العت وعمممم ال  مممموص  ترجعممممة ▪

 .وواعية وأمي ة

 ال حممممو علممممى ومطالعممممات  جممممـومرا ون مممموص  وأدى  قواعممممد  مممممن العربيممممة اللغممممة إجممممادة ▪

 . العربية اللغة ٕوالي من الترجعة من يع  ه الذي

 .التص ل  لغة فى الصطاى  ووظائ  ومستوى ب ية تحليل ▪

  .القومية الثقافية هويته على الحفاظ مـ األخرى الثقافات  مـ االي ابي التفاعل ▪

 التص ل  لغة جانب  إلى ثانية أج بية لغة إجادة ▪

 ال زاهة البحثيةو العلعية لتزام باألمانةواال العبت رة العلعية البحوث  كتابة ▪

  .اآللي والحاسب  الحديثة الت  ولوجيا وسائل استصدام ▪

  .واإلبداع الع طقي والتف ير ال قدي التحليل ▪

  .م تععية أهداف لصدمة الععرفة توظي  ▪

  قا ية/قومية  ا: انيض 

 : اعليقادرض  يُوس  أس

 الع تعـ لصدمة موجهة واألكاديعي الشص ي العستوى على ت اإن از تحقيق ❖

 الف ريممممة الت عيممممة فممممي يسممممهم ألن واإلنسمممماني الثقممممافي عوالممممواز العبممممادرة بممممروح التحلممممي ❖

 .م تععه في والثقافية

 إلنسانيةا خدمة يستهدف إطارأخالقي في الععرفة وضـ ❖

 العصتلفة الععارف بين الربط ❖

  .اآلخرالعصتل  وقبوس اآلخروثقافته باحترام رأى التحلى ❖

 والدراسممممات  العلعممممى والبحممممق  الترجعممممة( مثممممل الحضممممارية العشممممروعات  فممممى التفاعممممل ❖

 بمممين التواصمممل دعمممم إلمممى تهمممدف والتمممى (العقارنمممة والدارسمممات  وال قديمممة واألدبيمممة اللغويمممة

 الثقافيمممممة العؤسسمممممات وكمممممذل   الممممموطن وخمممممار  داخمممممل الععاثلمممممة وال ليمممممات  ال ليمممممة

 .العدنى الع تعـ وم ظعات 
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 .حوارالثقافات  فىلعهم ا بدوره الوعى ❖

 مجاالت عمل الخريج 

 .والدولية م ها العحلية وغيرالح ومية الح ومية والع ظعات  الهيئات  .1

 ال  سيات  متعددة والشركات  أنواعها ب افة الصاص  القطاع شركات  .2

 العصتلفة والقطاعات  بالوزارات  مراكزالترجعة .3

 والتحرير الترجعة أقسام .4

 الدولية والع ظعات  الدبلوماسية الهيئات  .5

 والف ادق السياحة .6

 والبحرية ال وية العالحة خطوط .7

 والعالعية العحلية دورال شروالطباعة .8

 العحليمممممة األنبممممماء ووكممممماالت  وتلفزيمممممون وٕاراعمممممة صمممممحافة :العصتلفمممممة اإلعمممممالم وسمممممائل .9

 الدولية الععلومات  وشب ة والعالعية

 الثقافمممممة،: العثممممماس سمممممبيل علمممممى بي هممممما وممممممن الترجعمممممة بمممممالوزارات العصتلفمممممةمراكمممممز  .10

 .والدفاع والسياحة، واإلعالم، الصارجية،و

 الب وك بي ها ومن العصتلفة بالعؤسسات  العامة  العالقات   دارات إ .11

وهنةةةةاا العديةةةةد مةةةةن وريجةةةةي الشةةةةعبة تةةةةم تةةةةو يفهم  ةةةةي عةةةةدد مةةةةن الشةةةةر ات 

 :  وهيوالهيئات المختلفة  

 بوابة العين اإلوبارية   .1

 اإلسُندريةس جامعة  ارو .2

 شر ة أورانج لالتصاالت .3

 شر ة الدقهلية جروب .4

 شر ة تيلي بير ورمانس .5

 شر ة جيد تُستايل اإلسماعيلية .6

 اإلسماعيليةشر ة جيد تُستايل   .7

 شر ة  مال لإلرشاد والسياكة للغات .8

 شر ة يوتك للهندسة والتجارة .9

 قناة تن اإلوبارية .10

 مر ز المر لتدريس اللغة التر ية .11

 مر ز لتعليم اللغات .12
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 معهد القوات المسلحة للغات بُوبرى القبة .13

 موق  تر يا اآلس .14

 الهيئه العامة المصرية للُتاب .15

16. British educational services agency 

17. Concentrix 

18. ConcentrixDaneem Company 

19. El Ahly Bank 

20. Nestle Company 

 سمات تميز البرنامج 

؛  قةةةد يس اللغةةةة التر يةةةة بُليةةةات ا لسةةةنيعةةةد هةةة ا البرنةةةامج أقةةةدم برنةةةامج لتةةةدر -1

أنشةةةةة ء قسةةةةةم اللغةةةةةات الشةةةةةرقية بُليةةةةةة ا لسةةةةةن جامعةةةةةة عةةةةةين شةةةةةمس بقةةةةةرار 

 اكدى شعبه الثالث .  التر يةم  و انال اللغة   1989جمهورى عام  

بتأهيةةةةل  ةةةةوادر مةةةةن الخةةةةريجين المةةةة هلين لسةةةةد  التر يةةةةةيتميةةةةز برنةةةةامج اللغةةةةة  -2

 ةةةةي مجةةةةاالت متعةةةةددة  الترجمةةةةة  ةةةةي الصةةةةحا ة واإلذاعةةةةة اكتياجةةةةات سةةةةول العمةةةةل 

والتةةةةةدريس  ةةةةةي مرا ةةةةةز اللغةةةةةاتر والعمةةةةةل  ةةةةةي مرا ةةةةةز الترجمةةةةةة المعتمةةةةةدة و

يرهةةةةةا مةةةةةن والعمةةةةةل  ةةةةةي المجةةةةةاق ا  ةةةةةاديمي بالجامعةةةةةة و ر الم سسةةةةةات الماليةةةةةة

 .جامعات ا قاليم المصرية

الةةةدوق  مةةةن الطةةةالب الوا ةةةدين مةةةن يلقةةة  البرنةةةامج  ةةة  السةةةنوات ا ويةةةرة اقبةةةاالض  -3

 .العربية

أكةةةةةد بةةةةةرامج  ليةةةةةة ا لسةةةةةن الواقعةةةةةة  ةةةةة  محا  ةةةةةة  التر يةةةةةةبرنةةةةةامج اللغةةةةةة  -4

القةةةةاهرة  ةةةةي منطقةةةةة العباسةةةةية وهةةةةو موقةةةة  يتميةةةةز بقربةةةةه مةةةةن محا  ةةةةات القةةةةاهرة 

 الُبرى والدلتا مما يتيح الفرصة للطالب لإلقباق عليه .

بعةةةةةدد سةةةةةاعات التةةةةةدريس  ةةةةة  المقةةةةةررات  التر يةةةةةةيتميةةةةةز برنةةةةةامج اللغةةةةةة  -5

المدرجةةةةة  ةةةة  لةةةةوالح الُليةةةةات المنةةةةا رة بالجامعةةةةة أو  يرهةةةةا  التخصصةةةةية  يةةةةر

مةةةةةةة مةةةةةةن العربيةةةةةةة واليهةةةةةةا ومقةةةةةةررات االسةةةةةةتما  والمحاد ةةةةةةات  مقةةةةةةررات الترج

 .مقررات المقاق والمطالعاتو
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يشةةةةارا عةةةةدد مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس والهيئةةةةة المعاونةةةةة  ةةةةي المةةةة تمرات  -6

 المحلية وورش العمل .

يقةةةةةوم البرنةةةةةامج بتن ةةةةةيم لقةةةةةاء تعريفةةةةة  للطلبةةةةةة  ةةةةةي بدايةةةةةة العةةةةةام الدراسةةةةة   -7

 مةةةا يةةةن م  ةةةي نهايةةةة لمسةةةاعدتهم علةةة  التعةةةرف علةةة  لبيعةةةة الدراسةةةة  ةةةي القسةةةمر 

ا يلتقةةة   يةةةه الطةةةالب با سةةةات ة ليتعر ةةةوا علةةة  مةةةا ا علميةةةض  ةةةل  صةةةل دراسةةة  مةةة تمرض 

والعمةةةةل علةةةة  كلهةةةةا واجههةةةةم مةةةةن مشةةةةُالت وعقبةةةةات لةةةةواق الفصةةةةل الدراسةةةة  

وةةةةالق العةةةةام الدراسةةةة  النةةةةدوات العلميةةةةة القسةةةةم يةةةةن م  وتجنبهةةةةا  يمةةةةا بعةةةةد ر أيضةةةةا

 التي يحاضر  يها نخبة من ا سات ة.و

 

 كها البرنامج الدرجة العلمية التي يمن 

 وآدابها . التر ية ي اللغة يمنح البرنامج درجة ليسانس ا لسن 

 المقررات الدراسية بالبرنامج

 الترم الثاني الترم ا وق الفرقة

 دراسات لغوية ا ول 

 استعاع ومحادثات 

 ن وص ) نثر (

أدى  –لغمممممة عربيمممممة ) قواعمممممد 

 ن وص ( –

 لغة أج بية ثانية 

 دراسات لغوية

 مطالعات ومقاس

 ن وص ) شعر (

 ترجعة من العربية

 ترجعة إلى العربية

 –مقمممممماس لغممممممة عربيممممممة )

 (مطالعات  –مراجـ 

 أج بية ثانيةلغة 
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 دراسات لغوية الثانية

 استعاع ومحادثات 

 ن وص ونقد ) نثر (

 تاريخ أدى وحضارة 

 ترجعممممممة مممممممن العربيممممممة

        )صحفية(

ترجعمممممة إلمممممى العربيمممممة ) 

 صحفية (

 –لغمممممة عربيمممممة ) قواعمممممد 

 ن وص ( –أدى  

 لغة أج بية ثانية

 دراسات لغوية

 مقاس

 ن وص ونقد ) شعر (

 تاريخ أدى وحضارة

ترجعمممممممة ممممممممن العربيمممممممة ) 

 سياسية (

ترجعمممممممة إلمممممممى العربيمممممممة ) 

 سياسية (

مراجمممـ  –لغمممة عربيمممة ) مقممماس 

 مطالعات ( –

 لغة أج بية ثانية

 دراسات لغوية الثالثة

 مقاس

 ن وص ونقد ) شعر (

 تاريخ أدى وحضارة

ترجعمممممة ممممممن العربيمممممة ) 

 اقت ادية ( –سياسية 

ترجعمممممة إلمممممى العربيمممممة ) 

 اقت ادية ( –سياسية 

 –لغمممممة عربيمممممة ) قواعمممممد 

 ن وص ( –أدى  

 دراسات لغوية

 استعاع ومحادثات 

 ن وص ونقد ) نثر (

 تاريخ أدى وحضارة

ترجعمممة ممممن العربيمممة ) علعيمممة 

 قانونية ( –

ترجعمممة إلمممى العربيمممة ) علعيمممة 

 قانونية ( –

مراجمممـ  –لغمممة عربيمممة ) مقممماس 

 مطالعات ( –
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 ثانيةلغة أج بية  لغة أج بية ثانية

 دراسات لغوية الرابعة

 مقاس

ن ممممممموص ونقمممممممد ) ق مممممممة 

 ورواية (

 تاريخ أدى وحضارة

ترجعمممممممة ممممممممن العربيمممممممة ) 

 أدبية ( –سياسية 

ترجعمممممممة إلمممممممى العربيمممممممة ) 

 أدبية ( –سياسية 

أدى  –لغمممممة عربيمممممة ) قواعمممممد 

 ن وص ( –

 لغة أج بية ثانية

 قاعة بحق 

 دراسات لغوية

 استعاع ومحادثات 

 ن ممموص ونقمممد ) شمممعر ونثمممر

) 

 تاريخ أدى وحضارة

ترجعمممممممة ممممممممن العربيمممممممة ) 

 أدبية ( –اقت ادية 

ترجعمممممممة إلمممممممى العربيمممممممة ) 

 أدبية (  –اقت ادية 

مراجمممـ  –لغمممة عربيمممة ) مقممماس 

 مطالعات ( –

 لغة أج بية ثانية

 قاعة بحق 

 

دراج التةةةةةةدريب بةةةةةة 2013/   27/3بتةةةةةةاري   729قةةةةةةم التةةةةةةدريب الميةةةةةةداني  قةةةةةةرار ودارى ر ❖

الميةةةةدان  لطةةةةالب جميةةةة  الفةةةةرل علةةةة  أس تُةةةةوس مةةةةادة نجةةةةا  ورسةةةةوب وبشةةةةرل أال تةةةة  ر 

 عل  المجمو  الترا م  

بنةةةةاء علةةةة  قةةةةرار  11/8/2020محةةةةو ا ميةةةةة تةةةةم  اعتمةةةةاد   ةةةةي مجلةةةةس الُليةةةةة بتةةةةاري   ❖

لةةةةالب  ليةةةةة بقيةةةةام  16/12/2019( بجلسةةةةته  ةةةةي 36مجلةةةةس جامعةةةةة عةةةةين شةةةةمس رقةةةةم  

ربعةةةة دارس نةةةاجح لُةةةل لالةةةب  شةةةرل اساسةةةي للحصةةةوق علةةة  أميةةةة عةةةدد أا لسةةةن بمحةةةو 

 شهادة التخرج .
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 أساليب التعليم والتعلم بالبرنامج 

 

لتحقيممممق أهممممداف يعتعممممد البرنممممامم علممممى م عوعممممة مت وعممممة مممممن أسمممماليب التعلمممميم والممممتعلم 

: ، وت قسممممم إلممممى سمممموق الععممممل بحيممممق يواكممممب تطممممورات صممممريم الالبرنممممامم ومواصممممفات 

 أساليب تقليدية ، أساليب حديثة ، أساليب إل ترونية .

 

 

 

يم أساليب التعل
والتعلم

ةأساليب إلكتروني•

أساليب حديثة•

أساليب تقليدية•
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 أساليب التعليم والتعلم ل وي الهمم

وكةةةةةدة ر يةةةةةق الةةةةةدرب بُليةةةةةة ا لسةةةةةن التةةةةةي تتةةةةةيح تحويةةةةةل المقةةةةةررات  .1

الدراسةةةةية واالمتحانةةةةات الورقيةةةةة الةةةة  برايةةةةل  مةةةةا تتةةةةيح تحويلهةةةةا الةةةة  

 مادة مسموعة .

بالبرنةةةةامج بتقةةةةديم  ا ةةةةة وسةةةةالل الةةةةدعم يلتةةةةزم أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس  .2

والمسةةةةاعدة لةةةة وي الهمةةةةم عةةةةن لريةةةةق تحويةةةةل المقةةةةررات الةةةة  برايةةةةل 

 ومادة مسموعة وتو يرها للطالب .

 برنامج اإلرشاد الطالبي بالبرنامج ودعم الطالب المتفوقين والمتعثرين 

ر الدراسةةةةي منسةةةةقضا لإلرشةةةةاد الطالبةةةةي  ةةةةي بدايةةةةة العةةةةام يعةةةةين رلةةةةيس القسةةةةم

ر بواقةةةة  عضةةةةو واكةةةةد لُةةةةل ا ربعةةةةة علةةةة  أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس الفةةةةرلويةةةةود  

يتةةةةاب   ةةةةل للطةةةالب. وذلةةةك بهةةةةدف تقةةةديم الةةةةدعم العلمةةةي والمعنةةةةوي  رقةةةة دراسةةةةية 

 :و قضا لإلجراءات اآلتيةمرشد لالبي الفرقة المس وق عنها  

أساليب تقليدية

(شرح المادة العلمية ) المحاضرات 

(األنشطة التي يقوم بها الطالب ) التعلم الذاتي 

(  وب تقسيم الطالب إلى مجموعات إلنجاز التكليف المطل) التعلم التعاوني 

أساليب حديثة

(  power point) استخدام برامج العرض الحديثة 

استخدام بنك المعرفة المصري 

أساليب إلكترونية
غرف -المحاضرات التفاعلية) ستخدام أدوات منصة كلية األلسن التعليمية ا

التكليفات األنشطة و-الروابط اإللكترونية -التواصل والمنتديات اإللكترونية 
( اإللكترونية 

استخدام المكتبة اإللكترونية بالكلية 
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يةةةةتم عقةةةةد لقةةةةاء تعريفةةةةي بدايةةةةة  ةةةةل عةةةةام دراسةةةةي ر للتركيةةةةب بةةةةالطالب الجةةةةدد ر وتعةةةةريفهم 

ر والمقةةةةةررات الدراسةةةةةية ر ون ةةةةةام بأعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس والهيئةةةةةة المعاونةةةةةة بالبرنةةةةةامج 

 (  تر يار ودولة التخصص    التر يةوالتعريف باللغة  رالدراسة  ي البرنامج 

 

 

ة الساعات المكتبي

ة المؤتمر العلمي مر
كل فصل دراسي

بداية اللقاء التعريفي
العام

 اللقاء التعريفي

اللغة التركية  شعبة اللقاء التعريفي ل

م 2202 -2021  
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يعقةةةةد المةةةة تمر العلمةةةةي للقسةةةةم مةةةةرة  ةةةةل  صةةةةل دراسةةةةي لمناقشةةةةة 

الةةةةرد و رمشةةةةُالت الطةةةةالب ومالك ةةةةاتهم  ةةةةي المقةةةةررات وأسةةةةاليب التعلةةةةيم

 رو يةةةةر علةةةة  استفسةةةةاراتهم  يمةةةةا يخةةةةص الجانةةةةب ا  ةةةةاديمي والثقةةةةا ي 

  عملية الجودة واالعتماد للبرنامج . وتعريفهم بأهم المستجدات  ي 

 

 

 

 

 المؤتمر العلمي 
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يسةةةةةتقبل يحةةةةةدد  ةةةةةل عضةةةةةو هيئةةةةةة تةةةةةدريس سةةةةةاعتين أسةةةةةبوعيضا          

 ةةةةي مُتبةةةةه لتلقةةةةي شةةةةُاواهم ر  يهمةةةةا لةةةةالب الفرقةةةةة المسةةةة وق عنهةةةةا 

ر ومحاولةةةةةة كةةةةةل مشةةةةةُالتهم مةةةةةن الجانةةةةةب والةةةةةرد علةةةةة  استفسةةةةةاراتهم 

ا عةةةةةن هةةةةة   اللقةةةةةاءات ا  ةةةةةاديمي  والمةةةةةادي والمعنةةةةةوي ر ويُتةةةةةب تقريةةةةةرض

بالبرنةةةةامج نهايةةةةة الفصةةةةل الدراسةةةةي ر ويسةةةةلمه لمنسةةةةق اإلرشةةةةاد الطالبةةةةي 

طةةةةالب ورد ا سةةةةتاذ عليهةةةةا  ةةةةي نمةةةةوذج موكةةةةد ويةةةةتم تسةةةةجيل أسةةةةئلة ال

عليةةةةه ر ويسةةةةلم النمةةةةوذج لةةةةرليس لإلرشةةةةاد الطالبةةةةي مةةةة  توقيةةةة  الطالةةةةب 

 معيار الطالب بالبرنامج . 

 

 الساعات المكتبية
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ر و الب المتفةةةةةةوقين  ةةةةةةي الجانةةةةةةب الدراسةةةةةةييةةةةةةتم تُةةةةةةريم الطةةةةةة           

ر وتقةةةةديم المشةةةةار ين  ةةةةي ا نشةةةةطة علةةةة  مسةةةةتوى البرنةةةةامج أو الُليةةةةة 

 شهادات تقدير لهم  ي اللقاء التعريفي للقسم . 

 

 

 

 دعم المتفوقين 
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سنويا للطالب الوا دين من واق   شوف   كصر يقوم برنامج اللغة التر ية بعمل  

؛   المختلفة الدعم  أشُاقيدعم البرنامج  ابناءنا من الوا دين بو  رشئ ؤس الطالب 

يلحتقوس بالبرنامج    وقال متأور عن باقي دماللهم ؛   وذلك الس  البية الوا دين 

  بسبب يُوس  ما وال ى الدعم لتقديم الوا دين منسق م  التواصل  بيحتاج  منهم

.المصرو ات تقليل      ر بته   

  منسق لريق  عن معهم التواصل   يتم العلم   بالبرنامج االلتحال      لتأورهم ن را 

  المتميزين الطالب بعض اتلجروبونضمهم  اب والواتس  هاتفيا الطالبي االرشاد

 الوافدين دعم 
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  قبل س اء  اضا ية  محاضرات وعقد محاضرات من  اته  ما تحصيل من يتمُن كت 

. الواتس  عل  عن او  االساسية المحاضرة   

  وتسهيل  ولنهم عن لبعدهم ن را  الطالب  له الء والنفسي المعنوى الدعم  جانب ال 

 م  للتواصل  التر ية  اللغة برنامج    دالما ونسعي لها يتعرضوا  قد مشُلة اى  وكل 

 الوا دين .  الطالب  من أبناءنا

 

 

يقةةةةةةوم المرشةةةةةةد الطالبةةةةةةي بالتواصةةةةةةل مةةةةةة  الطةةةةةةالب المتعثةةةةةةرين 

ا  ر وتقةةةةديم  ا ةةةةة أشةةةةُاق الةةةةدعم  ةةةةي سةةةةاعات اإلرشةةةةاد الطالبةةةةيأ اديميةةةةض

 مشُالتهم ر والرد عل  استفساراتهم .والتوجيه لهم ر ومناقشة 

 جودة البرنامج 

للحصةةةةةةةوق علةةةةةة  االعتمةةةةةةةاد  التر يةةةةةةةيسةةةةةةع  برنةةةةةةامج اللغةةةةةةةة 

ر   اديميةةةةة القياسةةةةية لقطةةةةا  ا لسةةةةنالمعةةةةايير ار كيةةةةب يتبنةةةة  البرامجةةةةي

بحيةةةةةب يوا ةةةةةب متطلبةةةةةات سةةةةةول يشةةةةةتق منهةةةةةا مواصةةةةةفات الخةةةةةريج و

ه مةةةةةةن االلتحةةةةةةال ر ويُتسةةةةةةب المهةةةةةارات الالدمةةةةةةة التةةةةةةي تمُنةةةةة العمةةةةةل

 .بالو يفة المناسبةر  ي سبيل ودمة المجتم 

 قياس رضا الطالب عن البرنامج 

المقةةةةةررات الدراسةةةةةيةر رضةةةةةا الطةةةةةالب عةةةةةن يةةةةةتم قيةةةةةاس مةةةةةدى 

وأسةةةةةاليب ر واإلمُانةةةةةات الماديةةةةةة المتاكةةةةةة ر وأعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس

. ويةةةةتم ذلةةةةك التعلةةةةيم والةةةةتعلمر واصةةةةة   التعلةةةةيم الهجةةةةين (ر واالمتحانةةةةات

ر لقةةةةاءات هةةةةي : االسةةةةتبياناتر المةةةة تمر العلمةةةةيمةةةةن وةةةةالق عةةةةدة وسةةةةالل 

 .اإلرشاد الطالبي 

 

 دعم المتعثرين
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 أهم أنشطة البرنامج 

 

 

 

  الثقةةةةة بعنةةةةواس م  2020عةةةةام عقةةةةد قسةةةةم اللغةةةةات الشةةةةرقية نةةةةدوة  قا يةةةةة 

د. هةةةةاني سةةةةعد عطةةةةا استضةةةةاف بهةةةةا بةةةةالنفس ومتطلبةةةةات سةةةةول العمةةةةل ( 

المةةةةةدرس بقسةةةةةم الدراسةةةةةات النفسةةةةةية بُليةةةةةة الدراسةةةةةات العليةةةةةا للطفولةةةةةة 

لتوضةةةةيح مةةةةدى أهميةةةةة الثقةةةةة بةةةةالنفس ر بجامعةةةةة عةةةةين شةةةةمس وا مومةةةةة 

 أ ناء دووله لسول العمل . وتأ يرها عل  الخريج 

 

يتم عمل استبيانات للطالب نهاية كل ترم
لقياس مدى رضاهم عن عناصر العملية 

التعليمية

الع يتم عقد المؤتمر العلمي مرة كل ترم الستط
رأي الطالب في مختلف محاور العملية 

التعليمية

يستطلع المرشد الطالبي رأي الطالب خالل 
لقاءاته معهم ، ويسجل مالحظاتهم لإلفادة 

منها 

 الندوات

 الثقافية
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  اللغةةةةةات م بعنةةةةةواس 2021 مةةةةةا عقةةةةةد القسةةةةةم نةةةةةدوة  قا يةةةةةة  ةةةةةي عةةةةةام 

الشةةةةرقية وآ ةةةةال المسةةةةتقبل ( واستضةةةةاف وريجةةةةي القسةةةةم مةةةةن الشةةةةعبتين 

لمشةةةةار ة تجةةةةربتهم العةةةةاملين بمجةةةةاق دراسةةةةتهم الفارسةةةةية (  –  التر يةةةةة 

 م  الحاضرين  ي العمل باللغتين .
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-12-25 يةةةةوم العربيةةةةةلترجمةةةةة الةةةة  امسةةةةابقة عةةةةن القسةةةةم أعلةةةةن  ❖

 25الجةةةةةةوالز يةةةةةةوم  الفةةةةةةالزين وتسةةةةةةليم وسةةةةةةيتم اعةةةةةةالس؛  2021

 .2022مارس 

؛ تحةةةةال اشةةةةراف أعضةةةةاء تجميةةةة  قةةةةاموس علمةةةةي قةةةةانوني ولبةةةةي  ❖

 برنامج اللغة التر ية.

ضةةةةمن  ةةةةالث أسةةةةر  يشةةةةرف أعضةةةةاء برنةةةةامج اللغةةةةة التر يةةةةة علةةةة  ❖

ر ؛ أسةةةةةرة بصةةةةةمة ر وأسةةةةةرة كةةةةةورس  عاليةةةةةات النشةةةةةال الطالبةةةةةي 

 وأسرة شبابيك.
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يةةةدعم برنةةةامج اللغةةةة التر يةةةة أبنةةةاء  مةةةن المتميةةةزين دالمةةةا ؛ كيةةةب  ❖

 ةةةة  ا وق لحاصةةةةلة علةةةة  المر ةةةةز تةةةةم تُةةةةريم الطالبةةةةة يمنةةةةي كةةةةادم ا

مسةةةابقة الطالةةةةب المثةةةةالي ونتمنةةة  لهةةةةا الفةةةةود  ةةة  مسةةةةابقة الطالةةةةب 

 مستوى الجامعة.المثال  عل  

مةةةة   منسةةةةق االرشةةةةاد الطالبةةةةي ببرنةةةةامج اللغةةةةة التر يةةةةة تواصةةةةل  ❖

واالتفةةةةةال علةةةةة  تةةةةةدريب   والترجمةةةةةة  شةةةةةر ة  نفةةةةةرت للسةةةةةياكة

؛ واالرشةةةةةاد الترجمةةةةةة اآلليةةةةةة  بةةةةةرامج  عةةةةةدد مةةةةةن لالبةةةةةه علةةةةة  

 السياكي ر واللوجيستك.

ضمن  اختيار الطالبة ميساء محمد جالل بالفرقة الرابعة شعبة اللغة التركية  ❖

قائمة أفضل الطالب على مستوى كلية االلسن فى مشروع محو االمية  

 وبالتوفيق دائما فى هذا الملف. 
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حصول الطالبة حنين أسامة سميح محمد توفيق على المركز االول فى   ❖

 .2021-2020مسابقة الموسيقي والكورال 

كليووووة األلسوووون للعووووام  تحووووادافوووووز الطالووووب نووووور أيموووون نائووووب رئوووويس  ❖

  اللجنة االجتماعية عن 2022-2021الجامعي 

موووين لجنوووة الجوالوووة وقائووود طالوووب بالفرقوووة الرابعوووة ، أاحمووود محوووروس  ❖

انعقةةةدت  ةةة   ليةةةة الطةةةبر ر كيةةةب أشةةةرف علةةة  ورشةةةة  نيةةةة العشووويرة

؛ وذلةةةةك يةةةةوم وقةةةةام بتةةةةدريب للبةةةةة مةةةةن  ليةةةةة االلسةةةةن والطةةةةب أيضةةةةا

وكتةةةةة  يةةةةةوم الثالةةةةةب مةةةةةن مةةةةةارس الثةةةةةامن والعشةةةةةروس مةةةةةن  برايةةةةةر 

2022 . 
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 مين لجنة االسرأ طالب بالفرقة الرابعة محمد مصطفى ❖

 مين اللجنة الثفا يةأ لالب بالفرقة الرابعة ردلأكمد  ❖

مووووين مسوووواعد لجنووووة اجتماعيووووة أ طالووووب بالفرقووووة الرابعووووة كووووريم ايموووون ❖

 خ اكبر اسرة شبابي.أو

 

 

 

 

بفقةةةرة بُةةةوارق الُليةةةة  شةةةارا بعةةةض لةةةالب البرنةةةامج  ةةة  الحفةةةل الغنةةةالي 

 2021- 12-11 نية 

   ا ول  الفرقه عبدالعزيز  عل  كبيبه 

   ا ول  الفرقة السيد ردل  محمد االء
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 يوسف محمود  يماني   اكمد الفرقة االول  

   الثالثه الفرقة سميح أسامه  كنين

ا ول   الفرقة كسين  نورسين  

 ةةةةةي  سشةةةةةارا بعةةةةةض لةةةةةالب البرنةةةةةامج وأعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريسي --

 ر وهم:2022مارس  9يوم لُلية با  الثقا ي ا سبو 

 الفرقة الرابعة – ابتهاق أيمن عبدهللا الحسين . 1

 الفرقة الرابعة -شرول باشا محمود كامد

 الفرقة الرابعة -يمن  أكمد كادم محمد كسن 

 :ومن الطلبة الوا دين

 رؤى وضر عبد الواكد

 تسنيم محمد اكمد

 شهد الفاتح الطيب

 


