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 رسالة البرنامج:

یحرص قسم اللغة اإلسبانیة على تخریج طالب ملًما بمعارف ومھارات اللغة  
اإلسبانیة وآدابھا والترجمة، وقادًرا على التواصل مع ثقافات الناطقین باللغة  

العمل   سوق  احتیاجات  لتلبیة  المجتمع  اإلسبانیة  المستوى وخدمة  على 
والتعلم الذاتي المستمر، مع اإلقلیمي، وقادًرا على تطویر ذاتھ وعلى البحث  

 الحفاظ على الھویة المصریة.
 

 أھداف البرنامج:
 إجادة اللغة اإلسبانیة قراءة وكتابة وتحدثًا.  .1
 التمكن من اللغة العربیة في مجال الترجمة. .2
 تعلم لغة أجنبیة ثانیة جدیدة والتعرف على ثقافتھا وتقالیدھا.  .3
المنطق .4 والتفكیر  النقدي  التحلیل  على  البحوث القدرة  وكتابة  واإلبداع  ي 

 العلمیة.
من  .5 والترجمة  واألدب  اللغة  مجاالت  في  العمل  سوق  احتیاجات  تلبیة 

 اإلسبانیة وإلیھا. 
 اكتساب مھارات التحلیل النقدي واألدبي.  .6
إعداد األبحاث العلمیة المتخصصة والمشروعات الثقافیة بین كلیة األلسن   .7

 والكلیات المناظرة داخل الوطن وخارجھ.
 
 لسمات التنافسیة:ا

الوقت   في  اإلسبانیة  اللغة  بتدریس  تقوم  التي  المراكز  تعدد  من  بالرغم 
اللغة   قسم  إن  إال  وخاصة،  حكومیة  وكلیات  معاھد  بین  وتنوعھا  الحاضر 
اإلسبانیة بكلیة األلسن جامعة عین شمس یظل متفرًدا بینھم جمیعًا بأكبر عدد 

لمنافسة وتخریج طالب متمیزین من ھیئات التدریس المؤھلة والقادرة على ا
 مقارنة بغیره من المراكز العلمیة.

لمقرارات  غیره  من  أكثر  دراسیة  ساعات  بتخصیص  تمیزه  إلى  باإلضافة 
الترجمات  أنواع  جمیع  تدریس  على  عالوة  وإلیھا  العربیة  من  الترجمة 
یساھم  مما  واألدبیة  والقانونیة  والعلمیة  واالقتصادیة  والسیاسیة  كالصحفیة 

تخریج طالب مدربین على ممارسة كافة أنواع الترجمات ویحقق رسالة    في
 القسم والكلیة في تخریج مترجم متمیز.

 
 : المقررات التي یقدمھا البرنامج

 :المتنوعة المقررات من  العدید اإلسبانیة اللغة برنامج یقدم
 سنوات أربع: بالبرنامج الدراسة مدة -أ

 : البرنامج ھیكل -ب
 األساسیة  العلوم. 1

 )مطالعات -مقال -نصوص -مراجع -قواعد: (العربیة اللغة علوم
 المساعدة  العلوم. 2

 )ترجمة -نصوص -قواعد: (الثانیة األجنبیة اللغة علوم

 
 )المھنیة( المتخصصة  العلوم. 3

 :األولى األجنبیة اللغة علوم
 )والمطالعات المقال -والمحادثات االستماع -اللغویة الدراسات: (  لغویات. أ

 -والحضارة  األدب  تاریخ  -الدراما  -النثر  -والنقد   الشعر: (  وحضارة  أدب .  ب
 )أدبي نقد و نصوص

(الترجمة.    ج  -اقتصادیة   –  صحفیة  -سیاسیة(  العربیة  وإلى  من  الترجمة: 
 ) أدبیة -قانونیة – علمیة

 اآللي  الحاسب علوم. 4
 اإلنسان  حقوق علوم. 5
 )بحث قاعة( مشاریع. 6
 المیداني  التدریب. 7
 

 : البرنامج والجودة
فإنھ   ثم  ومن  البرامجي  االعتماد  على  للحصول  اإلسبانیة  اللغة  قسم  یسعى 

) المرجعیة  القیاسیة  األكادیمیة  المعاییر   NARS) Nationalیتبنى 
Academic References Standards   وھي ما تعرف بالحد األدنى من

الممارسة   لضمان  البرنامج  خریج  یمتلكھا  أن  یجب  التي  والمھارة  المعرفة 
 الجیدة لمھنتھ. ولذلك یحرص البرنامج على التالي:

 التدریب من خالل المعامل اللغویة.  •
التي   • البحثیة  للمشاریع  مجموعات  في  العمل  خالل  من  التعاوني  التعلیم 

 الطالب. تنمي وتثقل مھارة 
 التعلم الذاتي للطالب وتنمیة مھاراتھ. •
تجربة  • للطالب  یتیح  الذي  المیداني  التدریب  خالل  من  المیداني  التعلم 

 الخوض في سوق العمل واالندماج المجتمعي. 
الموقع:   • على  الكلیة  منصة  خالل  من  اإللكتروني  التعلیم 

https://sis.asu.edu.eg/my/  بر بدورھا والتي تدعم التعلیم الھجین وتعت
 من إیجابیات مخرجات فیروس كورونا. 
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 دور الطالب في االعتماد األكادیمي:
على   تقع  وال  واألستاذ  الطالب  بین  مشتركة  مسؤلیة  تعتبر  التعلیم  جودة 
دائًما   بجدیة  واألخد  أستاذه  من  التلقي  الطالب  على  إنما  وحده،  األستاذ 

االستبیانات التي یتم تحلیلھا واألخد  مستجدات األمور وإبداء الرأي من خالل  
 بمخرجاتھا لتحسین التعلیم. ویجب على الطالب اإلطالع على: 

 توصیف كل مقرر •
ھیئة  أعضاء  یحرص  والتي  المقرر  من  المستھدف  التعلم  مخرجات  لمعرفة 
المنصة  على  ووضعھا  األولى  المحاضرة  في  بذكرھا  دائما  التدریس 

 اإللكترونیة للمقرر الدراسي.
 نظومة التعلیمیةالم •
  بأن یؤدي الطالب ما یسند إلیھ من تكلیفات وقراءات وأن یشارك بفاعلیة

المنصة   على  إلیھ  تسند  التي  االبحاث  رفع  خالل  ومن  القاعات  داخل 
 اإللكترونیة وااللتزام بالمواعید المحددة لتقدیم المشاریع.

 ث تؤدي أن یدیر الطالب مع أستاذه حلقات نقاش ھادفة داخل قاعات البح
 إلى الوصول إلى مخرجات التعلم المرجوه من المنھج.

  والعصف والمناقشات  المحاضرة  بین:  والتعلم  التعلیم  أسالیب  تتنوع 
البحثیة   والمھام  والمشروعات  العمل  ومجموعات  ذھنیة  والخرائط  الذھني 

 والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني. 
 

 : ما یقدمھ البرنامج
اللغة   قسم  مواجھة  یسعى  على  وقادر  متمیز  طالب  تخریج  إلى  اإلسبانیة 

 تحدیات سوق العمل ولذلك یوفر لھ:
 . اللقاء التعریفي:1

الطلبة   مع  األساتذة  فیھ  یجتمع  تعریفي  لقاء  بعقد  اإلسبانیة  اللغة  قسم  یقوم 
الجدد لتعریفھم بالقسم والمواد العلمیة وما تقدمھ الكلیة من إدارات ومعامل  

 الكلیة. ومكتبة 
شرط  ألنھما  األمیة  محو  ومشروع  المیداني  بالتدریب  تعریفھم  یتم  كذلك 
أساسي للتخرج. ویقوم األساتذة بتعریف الطالب الجدد بالتعلیم الھجین المتبع  
من خالل المحاضرات األرضیة ومن خالل محاضرات األونالین عبر المنصة 

استفس بعرض  الطلبة  یقوم  وكذلك  للكلیة.  األستاذة اإللكترونیة  ویقوم  اراتھم 
 بدورھم باإلجابة علیھا. 

 
 . اإلرشاد الطالبي:2

بدوره   المرشد  ویقوم  التدریس  ھیئة  أعضاء  على  الطالب  تقسیم  یتم  حیث 
التعلیمي   تعثرھم  على  والوقوف  مشكالتھم  حل  خالل  من  طالبھ  مع  التفاعلي 

 لدراسي.وصوالً إلى حل مشكالتھم الشخصیة التي تؤثر بدورھا على تفوقھم ا

 . أسالیب التعلیم والتعلم:3
وذلك  والتعلم،  للتعلیم  متنوعة  واستراتیجیات  أسالیب  اإلسبانیة  اللغة  برنامج  یتبنى 
من  العدید  الدراسیة  المقررات  تتضمن  وأھدافھ.  لرسالتھ  البرنامج  تحقیق  بھدف 

المقررات   تم رفع  الذاتي. وقد  التعلم  بتنمیة  المعنیة  المنصة  العناصر  الدراسیة على 
اإللكترونیة للكلیة، وھي تتضمن العدید من التدریبات التطبیقیة والمھام العملیة. كما 
الذھني   العصف  خالل  من  المحاضرات  في  النشط  التعلم  على  الطالب  تدریب  یتم 

 وإعداد الخرائط الذھنیة.
ل مع اآلخر وكذلك یھتم البرنامج بتعزیز قدرات الطالب على حل المشكالت والتواص

فتتنوع  مشرتك.  بحثي  عمل  أو  مشروع  إلعداد  فریق  في  العمل  طریق  عن  وذلك 
والخرائط   الذھني  والعصف  والمناقشات  المحاضرة  بین:  والتعلم  التعلیم  أسالیب 
والتعلم  الذاتي  والتعلم  البحثیة  والمھام  والمشروعات  العمل  ومجموعات  الذھنیة 

 التعاوني. 
التعلی األسالیب  تقتصر  البرنامج من  وال  یقدمھ  ما  بل تشمل  میة على ما سلف ذكره 

مما  وتقدیمھا  إعدادھا  في  الطالب  ومشاركة  ولقاءات  ثقافیة  ومعارض  مؤتمرات 
وھیئات   جھات  على  قرب  عن  للتعرف  الفرصة  لھم  ویتیح  العمل  لسوق  یؤھلھم 

 وشخصیات بارزة في مجال تخصصھم.
 قسم اللغة اإلسبانیة: . دعم الطالب ذوي الھمم وإنشاء رابطة مكفوفي4

یھتم البرنامج بتقدیم دعم كامل للطالب ذوي الھمم سواء من خالل الدعم االكادیمي  
كتوفیر  الخاصة  القدرات  ذوي  للطالب  المعینة  التعلیمیة  الوسائل  توفیر  طریق  عن 
خالل  من  برایل  بطریقة  المقررات  وطباعة  الدراسیة  المقررات  من  إلكترونیة  نسخ 

الدرب وإتاحة الفرصة لھم للتواصل مع أعضاء ھیئة التدریس لتذلیل أي وحدة رفیق  
التكافل   لھم من صندوق  مبالغ  المادي من خالل صرف  الدعم  أو من خالل  عقبات، 
رعایة  شئون  إلدارة  االجتماعیة  الحالة  ملف  تقدیم  بعد  حالتھ  حسب  كل  االجتماعي 

خالل ساعات الریادة الطالبیة   الشباب. وكذلك الدعم النفسي الذي یقدمھ األساتذة من
 لحل أي مشكلة تقابلھم.

كما أنشأ قسم اللغة اإلسبانیة رابطة مكفوفي قسم اللغة اإلسبانیة في العام الجامعي 
وتتكون من أ.د.محمد الصغیر أحمد تمساح رئیس قسم اللغة اإلسبانیة   2020-2021

س المساعد بالقسم، وھو ومدیر الرابطة ویعاونة أستاذ محمود أنور عبدالحكیم المدر
مسئولة  خضرة  أستاذة  ومن  الطلبة،  احتیاجات  من  قریب  لیكون  الھمم،  ذوي  من 
مكتبة رفیق الدرب ومن طلبة القسم من المكفوفین وضعاف البصر من الفرق األربعة 
الخاصة   االحتیاجات  ذوي  من  الطالب  على  للتیسیر  آب  الواتس  تطبیق  خالل  من 

 ما یمكن. عرض مشكالتھم وحلھا بأسرع
 . التدریب المیداني:5

الجامعي  العام  من  ابتداءا  الالئحة  إلى  إضافتھا  تم  مادة  تعتبر  المیداني  التدریب 
كمادة إجباریة غیر مدرجة في المجموع ولكن اجتیازھا شرط لتخریج   2013-2014

من   المادة  وتتكون  التدریب    60الطالب  المتدرب من جھة  تقییم  ویتم  تدریب  ساعة 
المرشد الطالبي بالقسم. ویكون التدریب في أي جھة لھا عالقة بالتخصص أو  ومن  

واالستیراد  والتعلیم  والسیاحة  الترجمة  مثل  مجاالت  في  عام  بوجھ  اللغة  ممارسة 
 والتصدیر.

 وللتدریب المیداني أھمیة كبیرة في:
 اكتساب الطالب مھارات فعلیة من خالل االندماج في سوق العمل. -
 عرفة النظریة التي اكتسبھا خالل فترة الدراسة.تطبیق الم -
 یساعد الطالب في التعرف على طبیعة سوق العمل واحتیاجاتھ.  -
 االندماج في مؤسسات العمل والتكیف معھا.  -
إتاحة الفرصة للطالب بأن یلتحقوا بالعمل فعالً في المؤسسات التي تم فیھا التدریب   -

 المیداني. 

 . محو األمیة: 6
النھوض تم   سبیل  في  المجتمعیة  الخدمة  أطار  في  األمیة  محو  مشروع  تطبیق 

شرط محو أمیة فرد    2021-2020بالمجتمع ولذلك تم تطبیق في العام الجامعي  
أربعة   أمیة  الطالب  یمحو  أن  على  مجتمعین  أو  منفصلین  دراسیة  سنة  كل 

لھؤالء    أشخاص قبل التخرج وأن یكونوا من محیط محل إقامتھ ویتم عقد أمتحان
 األفراد في مادة العربي والحساب وھو شرط أساسي للتخرج. 

 . ملتقى التوظیف:7
ھناك عالقة وثیقة بین قسم اللغة اإلسبانیة وسوق العمل، إذ أن ھناك إقبال كبیر  
من العدید من الشركات على توظیف خریج قسم اللغة اإلسبانیة ومنھا على سبیل  

 المثال: 
(الشرك .1 مثل  سیاحیة  للسیاحةشركات  الوطنیة  للسیاحة  -ة  ممفیس    -شركة 

 شركة إیجل للسیاحة)
 شركة فودافون) -شركات اتصاالت مثل (شركة سرتیم   .2
 شركات زراعیة مثل (شركة المغربي الزراعیة)  .3
 شركات خدمات الحاسب اآللي (شركة أرابیز)  .4
 شركة فیوتشر جروب) –شركات التدریب على الترجمة (شركة كمت  .5
 لدعم الفني (سایكس إیجیبت) شركات التدریب وا .6

خریج   في  المدني  المجتمع  شركات  رأي  واستطالع  للتوظیف  ملتقى  عقد  وعند 
أوضحھا   التي  القوة  نقاط  أھم  من  كان  مباشر،  بشكل  اإلسبانیة  اللغة  برنامج 

 ملتقى التوظیف بالنسبة للخریج ھي: 
 امتالك روح التعاون والمثابرة.  -
 رات الشخصیة. االلتزام والدقة وامتالك المھا  -
 الرغبة في التعلم والتجربة واالرتقاء بمستوى الجوانب اإلداریة.  -
 إجادة اللغة والقدرة على الترجمة.  -
 المعرفة الجیدة لقواعد اللغة واألساسیات التي یقوم علیھا نظام العمل فیما بعد.  -
 . وحدة متابعة الخریجین: 8

الطالب   إعداد  على  الوحدة  واحتیاجات  تعمل  یتماشى  جیًدا  إعداًدا  والخریجین 
اإلسبانیة   اللغة  قسم  قام  الخریجین  مع  التواصل  من  ولمزید  العمل.  سوق 
وسائل   جمیع  على  نشرھا  تم  إلكترونیة،  استمارة  بإعداد  شخصیة  وبمبادرة 

عن تاریخ تخرجھ وإذا كان    التواصل االجتماعي وفیھا یقوم الخریج بكتابة بیانات
المھنیة  على    حاصالً  الممارسة  أم ال،    DELEشھادة  إلى كونھ یعمل  باإلضافة 

 وجھة العمل والبیانات الشخصیة لھ للتواصل كرقم التلیفون والبرید اإللكتروني. 
كما قامت وحدة الخریجین بالكلیة بتزوید القسم بقاعدة بیانات خاصة بالخریجین  

إلكتر برید  بإرسال  القسم  وقام  الشخصیة  إیمیالتھم  معھم  تحوي  للتواصل  وني 
كما یخطط القسم لعقد ملتقى للخریجین على مستوى القسم   ومعرفة جھة عملھم.

 یجمعھم سنویًا لتبادل الخبرات. 
 . آلیة تلقي الشكاوى وإنشاء لجنة لتلقي شكاوى الطالب:9

شكوى   وجود  حال  في  الطالب  شكاوى  لتلقي  لجنة  اإلسبانیة  اللغة  قسم  أسس 
اإللكتروني   البرید  على  إرسال شكوى  یمكنھم  حیث  التعلیمیة  العملیة  بخصوص 

للقسم:   الشكوى   Spanish@alsun.asu.edu.egالرسمي  في  ینظر  وكي 
تقوم   جانبھا  ومن  تجاوز،  وبدون  بوضوح  بیناتھ  یكتب  أن  الطالب  على  یجب 

 اللجنة بالحفاظ على سریة بیانات الطالب ومحاولة حلھا بأسرع ما یمكن.
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 األنشطة الطالبیة والثقافیة 
یتمیز قسم اللغة اإلسبانیة بعقد العدید من الندوات الثقافیة واألنشطة الطالبیة 
المھمة والتي تحظى باھتمام كبیر من جانب مجتمع المھتمین باللغة اإلسبانیة 
وثقافتھا، وتنتھز الفرصة بجعل الطلبة المتفوقین منھم منظمین لھذه الندوات  
من   العدید  ویكتسبوا  مھاراتھم  یثقلوا  وتجعلھم  تدعمھم  وبذلك  والمؤتمرات 
المھارات األخرى. وقام القسم بتبني أكثر من حدث ھام على سیبل المثال ال  

 الحصر نذكر منھا:
 با الكولومبي  المفوض  الوزیر  الیوم  زیارة  في  ومشاركتھ  للقسم  لقاھرة 

 الثقافي
بمناسبة  احتفالیة  األلسن جامعة عین شمس  بكلیة  اإلسبانیة  اللغة  قسم  نظم 
الكلیة   عمیدة  رشاد  أ.د.سلوى  من:  كل  حضره  الكولومبي  الثقافي  الیوم 
بالقسم   المساعد  األستاذ  وأ.م.یمنى عزمي،  القسم  الصغیر رئیس  وأ.د.محمد 

الثقاف اللجنة  الوزیر ومقرر  جایتان،  أالرادو  فیلیبى  السید  وبحضور  یة 
المفوض بسفارة كولومبیا بالقاھرة. وأكدت أ.د.سلوى رشاد عمیدة الكلیة أن  
كلیة  أن  مؤكدة  البلدین  بین  الثقافیة  العالقات  دعم  إطار  في  تأتي  االحتفالیة 
العالم   دول  وبین  األوسط  الشرق  بین  للتواصل  الرئیسیة  البوابة  ھي  األلسن 

تألوا  ا الكلیة ال  إدارة  تمتلكھ من كوادر متخصصة، مشددة أن  لغربي بكل ما 
البلدان بھدف   المثمرة مع مختلف  الشراكات  التعاون وعقد  أواصر  جھًدا مد 
عین  بجامعة  األلسن  كلیة  طالب  بھ  یحظى  الذي  المتمیز  التعلیمي  االرتقاء 

 شمس.

 
 
 :احتفتالیة تكریم الطالب المكفوفین 

إطار   شمس  في  عین  بجامعة  األلسن  كلیة  نظمت  الھمم،  بذوي  االھتمام 
مراسم  الدرب  رفیق  مكتبة  شھدت  حیث  المكفوفین  الطالب  لتكریم  احتفالیة 
تكریم عدد من الطالب المتفوقین. حضر االحتفالیة كل من: أ.د.سلوى رشاد  
والطالب   التعلیم  لشئون  الكلیة  وكیل  عبدالعال  وأ.د.ناصر  الكلیة  عمیدة 

الصغیر وأ.د. وأ.د.محمد  العلیا  الدراسات  لشئون  الكلیة  وكیل  عطیة  أشرف 
من   العدید  وحظى  بالقسم.  المساعد  األستاذ  عزمي  وأ.د.یمنى  القسم  رئیس 
أن   أ.د.سلوى  وأكدت  الدراسى.  لتفوقھم  بالتكریم  اإلسبانیة  اللغة  قسم  طلبة 

الخ تلك  وتأتي  الخاصة،  القدرات  بذوي  خاًصا  إھتماًما  تولي  طوة  الكلیة 
االستراتیجیة   الدولة  توجھات  مع  القدرات   2030بالتماشي  ذوي  لتمكین 

أثبتوا   المكفوفین  من  بالكلیة  معیدین  بوجود  مشیدة  المجتمع،  في  الخاصة 
 جدراتھم وتفوقھم.

 
 
  :الیوم العالمي لذوي االحتیاجات الخاصة 

في   الھمم  ذوي  من  الطلبة  دمج  بھدف  كبرى  احتفالیة  إقامة  المجتمع  تم 
الیوم العالمي لذوي االحتیاجات   التعلیمي ورفع الوعي الطالبي اإلنساني في 
وكیل   أ.د.یمنى صفوت  برئاسة  التحدي  مشوار  جمعیة  مع  بالتعاون  الخاصة 
وافتتح  الدرب،  رفیق  ومكتبة  البیئة  وتنمیة  المجتمع  خدمة  لشئون  الكلیة 

ا لشئون  الكلیة  وكیل  العال،  عبد  أ.د.ناصر  بحضور االحتفال  والطالب  لتعلیم 
المھتمین   اإلسبانیة سابقًا ورئیس جمعیة  اللغة  أ.د.نجوى محرز رئیس قسم 
ومقرر   بالقسم  المساعد  األستاذ  عزمي  وأ.د.یمنى  حالیًا  اإلسبانیة  بالثقافة 
اللجنة الثقافیة ود.ماجدة ھارون المدرس المتفرغ بالقسم ولفیف من الطالب  

عزف وإلقاء الشعرو كانت احتفالیة ملیئة  الذین عرضوا مواھبھم من غناء و 
 بالطاقة اإلیجابیة واإلصرار والتحدي.

 
 
 

 وسائل االتصال بالمسؤولین عن البرنامج 
من خالل  أ. د. محمد الصغیر أحمد تمساحیمكن التواصل مع مدیر البرنامج 

 البرید اإللكتروني الجامعي الخاص بھ:

Mohamed.elsagheer@alsun.asu.edu.eg 

أو التواصل عن طریق البرید اإللكتروني الجامعي الخاص بمنسق البرنامج 

 Marwa.M.eissa@alsun.asu.edu.eg :د. مروة مصطفى عبدالحمید

 ولمزید من التفاصیل یرجى زیارة الموقع الرسمي للبرنامج:

http://alsun.asu.edu.eg/?page_id=94&fbclid=IwAR0jiCXE
-MklD_EaRr6wjiKJmk1pOUDsSCsgF3xvQc-QQZTVi-eo

2bKPkDQ 
 : الموبایل كامیرا باستخدام QR Code لرمز يالضوئ المسح طریق عن وأ
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