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لمحة عن البرنامج ونشأته

قسم اللغة األلمانية
كلية األلسن
جامعة عين شمس

إعداد :أ .د .أماني كمال ـصالح أ.م .د .نهلة محمد ناجي  -أ.م .د .ريم الغندور
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.1لمحة عن البرنامج ونشأته

يعــد قســم اللغــة األلمانيــة مــن أقــدم أقســام تدريــس علــم اللغــة األلمانيــة
وآدابهــا وعلــم الترجمــة بجمهوريــة مصــر العربيــة .حيــث يرجــع إنشــاؤه إلــى عــام
 .1965ولــه الســبق فــى هــذا التخصــص ويقــدر عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس
والهيئــة المعاونــة بــه أكثــر مــن ســبعين عضــو كمــا أنــه مــن أكبــر أقســام تدريــس
اللغــة األلمانيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة ،وثانــي أكبــر قســم بكليــة األلســن
جامعــة عيــن شــمس مــن حيــث عــدد الطــاب الملتحقيــن بــه ســنويا بعــد قســم
اللغــة االنجليزيــة نظــرا إلقبــال الكبيــر الطــاب علــى القســم (مــا يربوعــن 350
ـنويا).
طالــب سـ ً

.2رسالة البرنامج

يتميــز برنامــج قســم اللغــة األلمانيــة بــأن لــه رســالة محــددة وأهــداف واضحــة
وقــد شــاركت العديــد مــن األطــراف فــي صياغــة هــذه الرســالة وتلــك األهداف
أهمهــا أعضــاء القســم العلمــي وكذلــك ممثلــون عــن طــاب الفــرق األربعــة.
وتنــص رســالة البرنامــج علــى أنــه "يســعى إلــى تحقيــق التميــز فــي التعليــم
فــي مجــاالت اللغــة واألدب والترجمــة وتطويــر نظــم التقويــم والبحــث إلعــداد
الخريــج معرفيــا ومهنيــا ليكــون قــادرا علــى تلبيــة إحتياجــات ســوق العمــل
ودوليــا وتحقيــق اإلســهام الفعــال فــي خدمــة المجتمــع والتواصــل مــع
محليــا
ً
ً
الثقافــات األخــرى".

.3أهداف البرنامج العامة

أهدافــا تتســم فــي مجملهــا بالتوافــق مــع رســالته ســالفة الذكــر
ً
للبرنامــج
وتتمثــل هــذه األهــداف فيمــا يلــي:
•اعــداد كــوادر مــن الخريجيــن يجيــدون اللغــة األلمانيــة واللغــة العربيــة ولغــة
أجنبيــة ثانيــة قــراءة وكتابــة وتحدثــا.
•اعداد خريجين متخصصين فى مجاالت اللغة واألدب والترجمة.
•إعــداد كــوادر مــن المترجميــن المتخصصيــن عــن طريــق تعريــف وتدريــب
الدارســين علــى مجــاالت الترجمــة المتخصصــة ممــا يفتــح لهــم أفاقــا
واســعة فــي ســوق العمــل.
•تنميــة مهــارات التواصــل لــدى الطالــب وتعريفــه بالثقافــة والحيــاة
تعبيــرا
األلمانيــة ،بحيــث يســتطيع التعبيــر عــن نفســه باللغــة األلمانيــة
ً
صحيحــا ويتقــن اســتخدام الحصيلــة اللغويــة فــي عــدة مجــاالت مختلفــة
ً
مثــل الســياحة ،واالتصــاالت ،والســكرتارية ،والصحافــة وغيرهــا.
•إكســاب الطالــب مهــارة تحليــل ليــس فقــط النصــوص المكتوبــة باللغــة
أيضــا المشــكالت اللغويــة التــي تواجهــه بكفــاءة وهــو مــا
األلمانيــة بــل ً
ينمــي لديــه القــدرة علــى حلهــا وينمــى التــذوق األدبــي لــدى الطالــب.
•إعــداد طالــب قــادر علــى الجمــع بيــن اإلفــادة مــن إســتخدام التكنولوجيــا
الحديثــة بمــا يخــدم الممارســة المهنيــة مــن ناحيــة و تطبيــق المنهــج
التحليلــي و النقــدي مــن ناحيــة أخــرى.
•تطويــر القــدرات اإلبداعيــة للدارســين إلعــداد كــوادر مــن الباحثيــن قادريــن
علــى إجــراء بحــوث فــي مجــاالت اللغــة و األدب والترجمــة بهــدف نشــر
ثقافــة اآلخــر.
•مراجعــة األداء والتطويــر المســتمر والوقــوف علــى أحــدث الطرق لتدريس
اللغــة األلمانيــة وتحديــث البرامــج التعليميــة وفقــا لمعاييــر الجــودة لتلبيــة
احتياجــات ســوق العمــل وخدمــة المجتمع.

.4سمات تميز البرنامج

يتميــز برنامــج قســم اللغــة األلمانيــة بالعديــد مــن الخصائــص والســمات التــي تجعلــه قــادرا علــى
منافســة البرامــج المناظــرة ســواء داخــل جامعــة عيــن شــمس أو خارجهــا.
•ويأتــي فــي مقدمــة تلــك الســمات الموقــع الجغرافــي لكليــة األلســن فــي وســط العاصمــة وقربهــا
مــن المدينــة الجامعيــة.
•يعــد قســم اللغــة األلمانيــة مــن أقــدم أقســام تدريــس علــم اللغــة األلمانيــة وآدابهــا وعلــم الترجمــة
بجمهوريــة مصــر العربيــة .حيــث يرجــع إنشــاؤه إلــى عــام .1965ولــه الســبق فــى هــذا التخصــص ويقــدر
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة بــه أكثــر مــن خمســين عضــو فــى هــذا التخصــص.
•يتجــاوز عــدد الطــاب المقيديــن بقســم اللغــة األلمانيــة األلــف طالــب فــي الفــرق األربعــة حيــث
عامــا تلــو اآلخــر.
يتزايــد اإلقبــال عليــه ً
•كمــا يحــرص برنامــج اللغــة األلمانيــة علــى تقديــم الجديــد لطالبــه وذلــك باإلشــراف علــى تدريــس
تخصــص نــادر جــدا وهــو اللغــة المجريــة كلغــة أجنبيــة ثانيــة ممــا أدى إلــى تزايــد اإلقبــال عليــه مــن
الطــاب.
•ومــن أهــم مــا يميــز برنامــج قســم اللغــة األلمانيــة التوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل وهــو
األمــر الــذي يظهــر جليــا فــي فــرص التدريــب الميدانــي المتنوعــة المتاحــة للطــاب أثنــاء الدراســة
إلعدادهــم إعــدادا جيــدا لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل بعــد التخــرج ممــا يتيــح فــرص عمــل وفيــرة
لخريجــي القســم ويتأكــد هــذا األمــر مــن خــال التقريــر الــذي تقدمــت بــه بعــض الشــركات تطــرح فيــه
إمكانيــة توظيــف الخريجيــن.
•مــن أهــم الســمات التنافســية لبرنامــج قســم اللغــة األلمانيــة حرصــه علــى الحفــاظ علــى بــل وتعزيــز
العالقــات مــع الهيئــات الثقافيــة األلمانيــة كالهيئــة األلمانيــة للتبــادل العلمــي والثقافــي ممــا يعــود
بالنفــع المباشــر علــى الملتحقيــن بالبرنامــج حيــث تتــاح لهــم ســنويا فــرص ســفر واســعة تمكنهــم مــن
التواصــل الثقافــي مــع اآلخــر بصــورة أفضــل.
•يتمتــع برنامــج اللغــة األلمانيــة بوجــود أكثــر مــن شــراكة مــع جامعــات أجنبيــة األمــر الــذي يتجلــى
فــي صورتيــن :أولهمــا ألعضائــه كأســاتذة زائريــن فــي الجامعــات األلمانيــة والنمســاوية وثانيهمــا
اســتقدام محاضريــن أجانــب لعقــد نــدوات و ورش عمــل مثمــرة.
•يحظــى برنامــج قســم اللغــة األلمانيــة بنخبــة مــن األســاتذة األجــاء ليــس فقــط مــن المتخصصيــن
فــي مجــال الترجمــة والبحــث العلمــي والنشــر الدولــي بــل أيضــا مــن الحاصليــن علــى جوائــز دوليــة
والمشــاركين فــي عضويــة لجــان التحكيــم علــى المســتويين المحلــي والدولــي ومنهــم مــن شــارك
فــي إنشــاء برامــج مناظــرة فــي جامعــات أخــرى.
•ينجــح برنامــج اللغــة األلمانيــة فــي إعــداد خريجيــن علــي مســتوي يمكنهــم مــن االلتحــاق ببرامــج
الدراســات العليــا فــي األدب واللغــة والترجمــة وببرنامــج الماجســتير المشــترك فــى الترجمــة
المتخصصــة للغتيــن العربيــة واأللمانيــة بيــن جامعــة عيــن شــمس ممثلــة فــى كليــة األلســن وجامعــة
اليبتســيج بألمانيــا ،ويســعى برنامــج الماجســتير المشــترك إلــى تحقيــق التميــز فــي البحــث العلمــى
والتعليــم فــي مجــال الترجمــة المتخصصــة إلعــداد باحــث مؤهــل معرفيــا ومهنيــا وقادرعلــى تلبيــة
إحتياجــات ســوق العمــل محليــا ودوليــا ،وتحقيــق اإلســهام الفعــال فــي خدمــة المجتمــع والتواصــل
مــع الثقافــات األخــرى فــى إطــار مواكبــة تحديــات ومتطلبــات العصــر.
مقــررا للتعليــم
•يتمتــع برنامــج اللغــة األلمانيــة بأســتخدام احــدث الطــرق فــي التدريــس بطــرح
ً
اإلليكترونــي علــي منصــة جامعــة عيــن شــمس.
•تتوفر معامل للصوتيات لطالب الفرق الدراسية األربعة.

.5الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج

يمنـــــــــــــــــح البرنامــــــــــــــــج درجــــــــــــــة ليسانــــــــــــــــس األلســــــــــــــــن في اللغــــــــــــــة األلمانيــــــــــــــة وآدابــــــــــــــها.

.6متطلبات اإللتحاق بالبرنامج

يضــع برنامــج اللغــة األلمانيــة سياســة وإجــراءات واضحــة لقبــول الطــاب بالبرنامــج ،تعتمــد علــى تناســب عــدد الطــاب
مــع اإلمكانــات البشــرية والمــوارد سســالمادية للبرنامــج ،وعلــى حاجــة ســوق العمــل ،ويتــم قبــول الطــاب وفقــا
لشــروط التشــعيب التــي يتــم إقرارهــا فــي إدارة شــئون التعليــم والطــاب بالتعــاون مــع برنامــج اللغــة األلمانيــة.
يقبــل البرنامــج الطــاب الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة المحوليــن مــن مكتــب تنســيق الجامعــات ،الدارســين
للغــة األجنبيــة األولــي أوالثانيــة األلمانيــة ،والحاصليــن فيهــا علــى أعلــى الدرجــات .واألولويــة للطالــب الحاصليــن علــى
المجمــوع الكلــي األعلــى ،طبـ ًـق لنتيجــة للتنســيق الداخلــي بالكليــة.
ويتــم إعــام الطــاب بالقواعــد العامــة للتنســيق الداخلــي بعــد القبــول بالكليــة علــى موقــع كليــة األلســن وعبــر
الصفحــة الرســمية لشــؤون الطــاب لكليــة األلســن علــى الفيســبوك ،وفيمــا يخــص سياســة التحويــات مــن وإلــى
البرنامــج فتســمح كليــة األلســن بالتحويــل مــن وإلــى البرنامــج داخــل الكليــة بشــرط انطبــاق شــروط التشــعيب.

.8أساليب التعليم والتعلم

.7مكونات البرنامج

مدة البرنامج 4 :سنوات 8( .فصول دراسية).

 .7.2نسب المقررات الدراسية المطروحة للبرنامج:
مقررات العلـــــــــــوم األساســية (اللغة العربية)
( 448ساعة لغة عربية إلزامي مقسمة على  4سنوات)

%13.5

مقررات العلوم المساعدة (اللغة االجنبية الثانية)
 672ساعة للفرق الدراسية األربع خالل العام

%20.30

مقررات علــــــــــــوم التخصــــــص (المهنية)
عدد الساعات :إجمالي  3346ساعة بواقع:
 1568ساعة نظري و  1610ساعة تدريبات و  168ساعة عملي.

%64.5

مشاريع (قاعة البحث)

%1.7
قرار وزاري رقم  729بتاريخ  2013/3/27بإدراج التدريب
الميدانــي لطــاب جميــع الفــرق علــى .الدراســي
إلزامــي (يلتــزم الطالــب بإتمــام  60ســاعة فــي التدريــب
الميدانــي) أن تكــون مــادة نجــاح ورســوب وبشــرط أال
تؤثــر علــى المجمــوع التراكمــي.

التدريب الميداني
مقررات من علوم أخرى
(حاسب آلي  -حقوق االنسان)

تتوافــر ببرنامــج اللغــة األلمانيــة سياســات معتمــدة للتعليــم والتعلــم تتفــق مــع طبيعــة وأهــداف البرنامــج لتخــدم
العملیــة التعلیمیــة وتســاھم فــي النھــوض بھــا ،ويتــم تطبيــق تلــك االســتراتيجيات مــن خــال أنشــطة التعليــم
والتعلــم التــي يقــوم بهــا الطــاب مثــل الكتابــة اإلبداعيــة ,مشــروع بحثــي ,بحــث جماعــي ,بحــث فــردي ,قــراءة مقــال
والمناقشــة والحــوار .كمــا تحتــوى كثيــر مــن المقــررات الدراســية علــى مجــاالت معينــة لتنميــة التعلــم الذاتيســس
وتتــم مراجعــة سياســات التعليــم والتعلــم بشــكل دوري.
وفــي ضــوء اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة يقــوم البرنامــج بتطبيــق التعلیــم اإللكترونــي فــي المقــررات
الدراســیة جنبــا إ لــى جنــب مــع الوســائل التقلیدیــة المباشــرة المعــروف بنظــام التعليــم الهجيــن وتقســيم المحاضــرات
الــي  %50محاضــرات فعليــة و %50محاضــرات أوناليــن عبرالمنصــة االلكترونيــة للكليــة ,وقــد ظھــرت أ ھمیــة التعلیــم
اإللكترونــي القصــوى فــي فتــرة جانحــة فیــروس كورونــا ،ویعمــل البرنامــج علــى تطویرھــا باســتمرارمن خــال وحــدة
التعلیــم اإللكترونــي بالكلیــة .ويتــم تطبيــق التعلیــم عــن بعــد عبــر منصــة الكلیــة الرســمية  sis.asu.edu.egوذلــك
تطبیقــا لقــرار المجلــس األعلــى للجامعــات الصــادر بتاریــخ  21/3/2020وقــد كان للمنصــة إ فــادة عظیمــة فــي تطویــر
آ لیــات التعلیــم عــن بعــد ،حیــث قــام أ عضــاء ھیئــة التدریــس بتحویــل جمیــع المقــررات إ لــى صــورة إ لكترونیة ،وباســتحداث
عــدد مــن األنشــطة واســتراتیجیات التعلیــم والتعلــم اإللكترونیــة التــي أ ســھمت بشــكل واضــح فــي تقلیــص الفجــوة
الناجمــة عــن توقــف التعلیــم المباشــر بالكلیــة ،وتعزیــز آ لیــات التعلــم الذاتــي والتعلــم التعاونــي والتعلــم عــن بعــد،
وتطویــر مھــارات التواصــل التكنولوجیــة لــدى كال مــن الطــاب وأ عضــاء ھیئــة التدریــس ،ومــن ھــذه األنشــطة:
المحاضــرة اإللكترونیــة التفاعلیــة ،والمحاضــرات اإللكترونیــة المســجلة ،واالختبــار اإللكترونــي  ،Quizوالتكلیفــات
البحثیــة اإللكترونیــة ،والمناقشــات عــن بعــد .online chat

-

المجموع

%100

 7.1المقررات الدراسية المطروحة للبرنامج
مكونات البرنامج

محتوي العلوم

. 1علوم اللغة العربية:

قواعد  -أدب  -نصوص – مقال  -مراجع  -مطالعات.
أ .الدراسات الغويات:

الدراسات اللغوية  -ااألستماع والمحادثات  -المقال والمطالعات.

ب .أدب وحضارة:

. 2علوم اللغة األلمانية:

الشعر- .النثر - .القصة القصيرة- .الدراما  -الرواية -نصوص ونقد أدبي
 -تاريخ أدب وحضارة.

ج .الترجمة من و إلي العربية منفصلين:

(صحفية ،وسياسية ،وإقتصادية ،وقانونية ،وأدبية)
د .قاعة البحث.

.3علوم اللغة األجنبية الثانية:

قواعد- .نصوص- .ترجمة

 . 4علوم الحاسب األلي.

-

.8أساليب التعليم والتعلم
یـسعى قـسم الـلغة األلـمانـیة لـلحصول عـلى االعـتماد الـبرامـجي ومـن ثـم فـإنـھ یـتبنى المعايير األكاديمية القياسية
المرجعية  National Academic References Standardsو ھــــــى الـحــــــد االدنــــــى مــــــن الـمعرفـــة knowledge
والـــمھارة  skillsالـــتى یـــجب ان یـــمتلكھا خـریـــج الـبرنـامـــج لـــضمان الممارســة الجیــدة لمھنتــه ویحــرص البرنامــج علــى
التالي:
بالتدریب من خالل المعامل اللغویة
•التعلم
ٌ
•التعلم التعاوني من خالل المشاٌ ریع البحثية
•التعلم بالتجربة من خالل تفعیل التدریب المیدانى
•التعلم الذاتي  self learningو دوره في تنمیة مھارات الطالب
•التعلیم االلكتروني

.10برنامج اإلرشاد الطالبي ودعم الطالب المتفوقين والمتعثرين

.13مجاالت عمل الخريج

يوجــد نظــام لإلرشــاد الطالبــي بالبرنامــج حيــث يكــون لــكل طالــب مرشــد طالبــي خــاص بــه يمكنــه التوجــه إليــه فــي
الســاعات المكتبيــة الخاصــة بــه والتــي يتــم إعــام الطــاب بهــا فــي بدايــة العــام الدراســي أليــة استفســارات أو عقبــات
قــد تطــرأ علــى الطالــب.

يعــد خريجــي قســم اللغــة األلمانيــة مــن أكثــر خريجــي الكليــة اللذيــن يتــم ترشــيحهم مــن قبــل قطــاع شــئون حدمــة
لمجتمــع وتنميــة البيئــة فــي مجــاالت عمــل مختلفــة ،ويعكــس ملتقــى التوظيــف الســنوي الــذي تعقــده الكليــة
تهافــت ســوق العمــل علــى تدريــب طــاب برنامــج قســم اللغــة األلمانيــة وتوظيــف خريجيه.حيــث يقبــل علــى تدريــب
الطــاب وتوظيفهــم:

ويحــرص برنامــج اللغــة األلمانيــة علــى دعــم الطــاب المتفوقيــن والمتعثريــن دراســيا ،والذيــن يتــم تحديدهــم مــن
خــال نتائــج االختبــارات المعلنــة مــن قبــل إدارة شــؤون التعليــم والطــاب ،ويقــوم برنامــج اللغــة األلمانيــة بوضــع
خطــة ســنوية لدعــم الطــاب المتفوقيــن مــن خــال تقديــم الدعــم المعنــوي لهــم عــن طريــق تكريمهــم وتقديــم
شــهادات تقديــر لهــم فــي المؤتمــر العلمــي للقســم وتنظيــم رحــات علميــة لهــم وكذلــك إشــراكهم فــي الفعاليــات
العلميــة والثقافيــة للقســم ،وهنــاك أيضــا خطــة لدعــم الطــاب المتعثريــن تعتمــد علــى مقابلــة أعضــاء هيئــة التدريس
للطــاب فــي الســاعات المكتبيــة المحــددة وإعــادة الشــرح ،كمــا يعلــن القســم عــن دورات عامــة فــي قواعــد اللغــة
للطــاب المتعثريــن.

.11دور الطالب في تطوير البرنامج
يحــرص برنامــج اللغــة األلمانيــة علــى أن يشــارك الطــاب فــي التطويــر المســتمر للبرنامــج ،وذلك إما من خالل مشــاركة
الطــاب فــي المؤتمــر العلمــي للقســم الــذي يعقــد مــرة كل الفصــل الدراســي حيــث يعــرض الطــاب مقترحاتهــم
لتحســين العمليــة التعليميــة وتطويــر البرنامــج ،أو مــن خــال اســتبانات الطــاب ،التــي يعبــر فيهــا الطــاب فــي نهايــة
المقررعــن آرائهــم فيمــا يخــص المــادة العلميــة وأداء القائــم علــى التدريــس ،وقاعــات الــدرس والمكتبــة إلــخ ،والتــي
يقــوم القســم العلمــي بتحليلهــا واالســتفادة مــن آراء الطــاب فــي تطويــر البرنامــج.

.12مواصفات الخريج
البــد أن تتوافــر فــى خريــج البرنامــج الحاصــل علــى شــهادة ليســانس اللغــة األلمانيــة بكليــة األلســن المواصفــات
تتلخــص فــي:
وتحدث
ً
•إجادة اللغة األلمانية قراءة وكتابة
ـراءة واعيــة وفهمهــا وتحليلهــا والتعــرف علــي الحــركات الفكريــة والتيــارات
•قــراءة النصــوص والكتــب األدبيــة قـ ً
األدبيــة والعصــور المختلفــة فــي ثقافــة اللغــة األلمانيــة تأهيــا ألحتــرام اآلخــر وثقافتــه.
•إجــادة اللغــة العربيــة وقواعــد والتعــرف علــي أدابهــا ومراجعهــا وتحليــل نصوصهــا وتحديــد والمراجــع العربيــة فــي
فــروع المعرفــة المختلفــة تأهيــا للترجمــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا.
•القــدرة علــي التحليــل النقــدي والتفكيــر المنطقــي واألبــداع وفهــم مبــادئ البحــث العلمــى بلغــة التخصــص
وتطبيقهــا فــي كتابــة البحــوث العلميــة.
•ترجمة النصوص من مجاالت متعددة (صحفية ،وسياسية ،واقتصادية ،وقانونية ،وأدبية)
•إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة األلمانية.
•استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المساعدة والحاسب اآللي.
•تطبيق المعارف والمهارات المهنية العملية المكتسبة في إطار أخالقي ألداء ما يكلف به بأمانة ودقة
•توظيف المعارف المكتسبة لخدمة المجتمع والتواصل معه لالسهام في تنميته
•التحلي بروح التسامح واحترام اآلخر وقبول ثقافته.
•القدرة علي إتقان العمل في مجموعات أو بشكل فردي.

Kemet
		
•شركات سياحية مثل:
Future Group
		
•قطاعات للترجمة مثل:
SQS
•شركات جودة البرمجيات مثل:
Vodafone
		
•شركات االتصاالت ،مثل:
Green Valley School
			
•مدارس مثل:
Radisson
			
•فنادق مثل:
•مؤسسات تعيين ممثلين لخدمة العمالء األلمان بمختلف الشركات الكبرى مثل:
		

DUC Academy - Sykes ECCO – Wasla – Convergys – Concentrix

وبالفعــل يتــم اســتطالع آراء هــذه المؤسســات فــي خريــج البرنامــج ،واســتطالع آراء خريــج برنامج قســم اللغة األلمانية
فــي مــدى مالءمــة الدراســة مــع احتياجــات ســوق العمــل ويتــم تحليل النتائــج وتفريغها واالســتفادة منها.

.14آلية تلقي الشكاوى
يتيــح البرنامــج للطــاب إمكانيــة التعبيــر عــن الــرأي والتقــدم بالشــكوى إذا تطلــب األمــر وذلــك مــن خــال اآلليــات
التالية:
•صناديق الشكاوى
•رئيس القسم
•المرشد الطالبي
•اتحاد طالب كلية األلسن
•وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

.15طرق التواصل
لمزید من التفاصیل ،نرجو زیارة الموقع الرسمي للكلیة

http://alsun.asu.edu.eg

لمزید من التفاصیل ،نرجو زیارة الموقع الرسمي للكلیة

http://alsun.asu.edu.eg

