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 الئحة برنامج الترجمة املتخصصة في اللغة الروسية 

 بنظام الساعات املعتمدة

 _________________ ___ 

 رسالة البرنامج :أوال

ملام بخصائص  برنامج تعليمي متميز على أساس منظومة متكاملة من املعارف واملهارات لتمكن الدارس من اإلقديم  ت

وتنمية القدرات البحثية ومهارات الترجمة املتخصصة   وإليها  اللغة الروسية والتدريب على الترجمة من اللغة العربية

 . والعاملي  ي تويين املحللخدمة املجتمع على املس

 : أهداف البرنامج  :ثانيا

 اللغة الروسية إلى: يهدف برنامج الترجمة املتخصصة في 

 .إعداد كوادر تجيد اللغة الروسية قراءة وكتابة وتحدثا .1

 . وإليها إعداد كوادر من املتخصصين في مجاالت الترجمة املختلفة من اللغة الروسية  .2

   . مجاالت الترجمة تأهيل الدارسين للبحث العلمي في  .3

القومي   .4 املستوى  على  واملحترفين  املتخصصين  املترجمين  من  العمل  سوق  احتياجات  تلبية 

 واإلقليمي والدولي. 

 الترجمة.   إعداد كوادر قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في تطبيقات  .5

 املواصفات العامة للخريج: :ثالثا

افر في خريج البرن  صفات التالية: واج امل اميجب أن تتو

.  اللغة الروسيةاجادة . 1
ً
 قراءة وكتابة وتحدثا

 . وإليها  العربية اللغة  ة من  الترجمة بدق من يمكنه  النحو  الذيعلى .  اجادة اللغة العربية 2

 جادة لغة أجنبية ثانية إلي جانب لغة التخصص. .  ا3

 ترجمة دقيقة وأمينة.وإليها  عربيةلامن اللغة .  ترجمة النصوص املتخصصة تحريريا و شفهيا 4

 .  القيام بالبحوث العلمية املبتكرة بطريقة منهجية مع االلتزام باألمانة العلمية. 5

 والتقنية الحديثة فى مجال التخصص.     العلمية  واكبة التطورات م 6 .

 استخدام املنهج العلمي في التفكير وحل املشكالت.   . 7

  .ملكتسبة في مجال التخصص لخدمة البيئة املحيطة بشكل إيجابيا  اتتوظيف املعارف واملهار . 8

 احترام التنوع و التعددية الثقافية.   .  9
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 . الحفاظ على الهوية والثقافة العربية 10

 التفاعل مع حقول معرفية متنوعة.   .11

   . . التفاعل مع املستجدات و املتغيرات املحلية و العاملية ذات الصلة بمجال التخصص10

 

 رابًعا: املعاييراألكاديمية القياسية

 

  :واملفاهيم  املعارف أوال:

 : أن على  قادرا الخريج يكون  أن  يجب

 املبادئ األساسية والنظريات واالتجاهات واملدارس الفكرية في مجال الترجمة املتخصصة.يعرف  .1

 يلم بالتطورات واالتجاهات الحديثة املرتبطة بمجال التخصص.  .2

 د املعاجم والقواميس وطرق استخدامها.عدات ايعرف أساسيا .3

 .مناهج البحث العلمي وأدواته فى مجال التخصصيحدد  .4

 .املمارسات املهنية في مجال التخصصيلم باألخالقيات و  .5

 يلم بجوانب متنوعة من الثقافة القومية .  .6

 يلم بحقول معرفية متنوعة.  .7

 

  :الذهنية املهارات  :ثانيا

 ى أن: ل عا  يجب أن يكون الخريج قادر 

 النصوص الشفوية واملكتوبة بلغة التخصص.   . يحلل و ينقد 1

 .  يقيم النصوص املترجمة.   2

 . يحلل النظريات املختلفة وتطبيقاتها فى مجال التخصص.   3

 يقارن بين النظريات املختلفة و تطبيقاتها فى مجال التخصص.    . 4

 ة.   فيقايفسر النصوص باستخدام الدالالت اللغوية والث . 5

 . يقارن بين املعاجم والقواميس املختلفة وأساليب اعدادها و طرق استخدامها.6

 

 :  هنيةامل  املهارات  :ثالثا

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

 يترجم النصوص التحريرية في التخصصات املختلفة ترجمة سليمة من العربية وإليها.  .1

 سليمة من العربية وإليها.   ةلغة بيترجم ترجمة شفهية في التخصصات املختلف .2

 يستخدم مهارات االستماع والتدوين بصورة فعالة في الترجمة الشفهية بأنواعها. .3
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 و اللغة العربية واللغة األجنبية الثانية.   بكفاءة بلغة التخصص  يكتب موضوعا أو تقريرا  .4

للغة العربية وباللغة األجنبية  اب ص و يحرر نًصا خالًيا من األخطاء النحوية والصرفية والتركيبية بلغة التخص  .5

 الثانية.   

 يدقق النصوص بلغة التخصص و باللغة العربية وباللغة األجنبية الثانية .  .6

 .يستخدم تطبيقات و برامج الحاسب اآللي وتكنولوجيا املعلومات في مجال التخصص .7

8.  
ً
ا ألساليب البحث العلمى السليم. يكتب بحث

ً
 ا علمًيا وفق

 

 مة واالنتقالية: العت ارابعا: املهارا

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

 يعمل ضمن فريق.    .1

 يتواصل مع اآلخرين بشكل فعال.   .2

 يعرض األفكار ووجهات النظر بوضوح و بأسلوب علمي مدعم باألدلة.    .3

 يقوم بالتنمية املعرفية واملهنية والتعلم الذاتي املستمر .4

 

 توزيع نسب متطلبات البرنامج

 الساعات  نسبة املئوية لا لوم طبيعة الع 

 ساعة 16 % 11.1 )اللغة العربية(  العلوم األساسية

املساعدة األجنبية    العلوم  )اللغة 

 الثانية( 

 ساعة 12 8.3%

 ساعة 96 % 66.7 علوم التخصص  

 ساعات  4 %2.8 بحث

 --------- متطلب تخرج  تدريب ميداني

 ساعة 16 % 11.1 متطلبات الجامعة 

 100 %  
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 مسا: أحكام عامة اخ

 ( 1مادة رقم )

 املنح

ن درجة ليسانس األلسن في الترجمة املتخصصة في اللغة تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية األلس

 الروسية.

 ( 2مادة رقم )

 شروط االلتحاق 

ا لشروط االلتحاق بقطاع األلسن وفقا ملا يحدده املجلس األعلى للجامعات  أن يكون الطالب مستوفيً  .1

 ا.ويً سن

ا للدراسة بالكلية ومجتاًزا للكشف الطبي لبيان صالحيته للدراسة بالبرنامج. أ .2
ً
 ن يكون متفرغ

البرنامج   .3 الكليات    يجوز  أن يقبل  أو البكالوريس من  الليسانس  التحاق الطالب الحاصلين على درجة 

 نامج(. بر ال املعترف بها من املجلس األعلى للجامعات )وتنطبق عليهم جميع شروط االلتحاق ب

افقة مجلس الكلية على أن يتم اعتماد   .4 للقسم العلمي الحق في تحديد شروط االلتحاق سنوًيا  بعد مو

 عام الجامعي. للنها في نهاية الفصل الدراس ي الثاني )فصل الربيع( شروط القبول وإعال

 

 ( 3مادة رقم )

 ية بنظام الساعات املعتمدة. اس در يجب على الطالب االطالع على الالئحة الداخلية للكلية وبرامجها ال -

 ( 4مادة رقم )

 متطلبات البرنامج

ة متطلبات: متطلبات الجامعة، متطلبات الكلية،  تتوزع املقررات في الخطة الدراسية للبرنامج دراس ي على ثالث

سوق   احتياجات  تلبية  على  قادر  طالب  لتخريج  اختياري(  )إجباري/  بالبرنامج  املتعلقة  التخصص  ومتطلبات 

 وفق معايير الجودة املعتمدة.  ل عمال

 ( 5)مادة رقم 

 نظام الدراسة بالساعات املعتمدة:

 حسب الخطة الدراسية  يحدد لكل فصل دراس ي عدد الساعات املعتمدة .1
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 تكون الدراسة بلغة التخصص  .2

من   .3 واحدة  ساعة  من  تتألف  الدراس ي  املقرر  وزن  لتحديد  قياس  وحدة  هي  املعتمدة  الساعة  تكون 

ية أو ساعتين تمارين وتدريبات، أو معمل. وتمثل الساعة املعتمدة األساس الذي يتم على  ظر لناملحاضرات ا 

 . مي للطالبب املعدل الفصلي والتراكأساسه حسا

ساعة مقسمة على أربعة مستويات فى ثمانية فصول    144عدد الساعات املعتمدة لنيل درجة ليسانس هو   .4

 . (. وفصل صيفي ملن يرغب من الطالبنىأدأسبوعا حد   14دراسية )مدة الفصل الدراس ي  

ال يزيد    ساعات معتمدة وللطالب التسجيل فيما  9أسابيع بحد أقص ى    7مدة الفصل الصيفي ال تقل عن   .5

الفصل   هذا  في  الدراسة  وتكون  العلمي  القسم  مجلس  يحددها  التي  القواعد  وفق  مقررات  ثالثة  عن 

 اختيارية. 

األ  .6 الحد  تحديد  في  الحق  العلمي  الصيفيى  دنللقسم  الفصل  لفتح  الطالب  افقة مجلس    من عدد  بعد مو

 الكلية.   

فيمكن للقسم العلمي فتح    اجتياز مقرر  واحد في الحاالت االستثنائية التي يتوقف فيها تخرج الطالب على   .7

الطالب  يقوم  أن  على  الكلية   مجلس  افقة  مو بعد  األدنى  بالحد  التقيد  دون  الصيفي  الفصل  في  املقرر 

 الدراسية لتكلفة الحد األدنى املفترض دفعه لفتح الفصل الصيفي.  وم رسبسداد ال

املخت .8 املستويات  في  للمقررات  السابق  املتطلب  تحديد  إلى  يتم  استناًدا  علمية موضوعية  ا ألسس 
ً
وفق لفة 

املستويات   اجتياز  دون  متقدم  مستوى  مقرر  في  التسجيل  للطالب  واليجوز  والزمني  املوضوعي  الترتيب 

   السابقة.

ا ملقرر إجباري.   .9
ً
 ال يجوز أن يكون املقرر االختياري متطلبا سابق

االختياري   .10 املقرر  لفتح  األدنى  ) الحد  ا   ( طالًبا20هو  التجاوز عن  في  في  الحق  العلمي  الواحد وللقسم  ملقرر 

افقة مجلس الكلية.   هذا الحد بعد مو

 ( 6مادة رقم )

 أسبوع  14ة ال تقل عن دمل  الفصل الدراس ي األول )الخريف( يبدأ في شهر سبتمبر  -

 أسبوع 14الفصل الدراس ي الثاني )الربيع( يبدأ في شهر فبراير ملدة ال تقل عن  -

 أسابيع.  7في شهر يونيو والدراسة ملدة ال تقل عن  الفصل الصيفي: يبدأ  -
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 ( 7مادة رقم )

 العبء الدراس ي 

فيها للفصل الدراس ي في     ب للتسجيل اللط العبء الدراس ي هو إجمالي عدد الساعات املعتمدة التي يسمح ل تعريف:  

   .امتحاناته ضوء إمكاناته ونتائج

 على النحو التالي:  البرنامج تراوح متوسط  العبء الدراس ي في الفصل الدراس ي في  ي 

( في الفصل  GPAزيادة بحد أقص ى  مقرر دراس ي واحد عن الخطة الدراسية للطالب الحاصل على معدل )  .1

 . ركثفأ 3.5الدراس ي السابق  

(  GPAتخفيف ثالث مقررات  من الخطة الدراسية في الفصل الدراس ي التالي للطالب الحاصل على معدل )  .2

 .  2أقل من   في الفصل الدراس ي السابق

 ( 8مادة )

 اإلرشاد األكاديمي: 

تعريف: هو تخصيص مجموعة من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة للعمل كمرشدين أكاديميين بغرض  

عن  بمم  القيا واإلجابة  فيها  والتسجيل  يدرسها  التي  الدراسية  باملقررات  وتعريفه  الطالب  توجيه  همة 

ة الدراسة بالبرنامج ويقوم القسم العلمى املشرف على البرنامج بتوزيع وحل مشكالته طوال فتر االستفسارات  

ا لتحديد  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  على  األكاديمي  اإلرشاد  به  د  لح أعباء  يسمح  الذي  األقص ى 

 القسم لكل مرشد أكاديمي. 

 مهام املرشد األكاديمي: 

بالب .1 الخاصة  واللوائح  القواعد  بكافة  الطالب  واختيار  تعريف  التسجيل  إجراءات  بكافة  وتعريفهم  رنامج 

 املقررات واملتطلبات وقواعد االمتحانات والتقويم واالنسحاب.  

امل .2 تسجيل  اختيار   في  الطالب  تعرا قر مساعدة  مع  دراس ي  لكل فصل  الدراسية  املتطلبات  ت  بمفهوم  ريفه 

 ( pre-requisiteالسابقة ) 

الدراس ي   .3 الفصل  أثناء  الطالب  سير  من  متابعة  االنسحاب  أو  اإلضافة  أو  الحذف  عمليات  في  والسيما 

 املقررات وإبالغ منسق البرنامج األكاديمي التخاذ الالزم. 

 مج وإدارة الكلية إذا لزم األمر. يق مع املنسق األكاديمي للبرنانسلتحل مشكالت الطالب أثناء الدراسة با .4

املتعثرين   .5 بالطالب  بإعداد قائمة  بالتدريس  يقوم املرشد األكاديمي  القائمين  الدراس ي مع  ملتابعة تحصليهم 

 للمقررات الدراسية ملدة فصليين متاليين. 
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 ( 9مادة رقم )

 التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب: شروط  

 في الفصل الدراس ي إال بعد سداد املصروفـات الدراسية.  ال  .1
ً

 يعتبر الطالب مسجال

بالفصل الدراس ي األول )الخريف( على أن يبدأ تسجيل   قبل بدء الدراسة خالل شهر يبدأ تسجيل املقررات  .2

 ا.أو الفصل الصيفي خالل أسبوع قبل بداية الدراسة بأي منهممقررات الفصل الدراس ي الثاني )الربيع( 

 التسجيل في مقرر دون االنتهاء من دراسة املتطلب السابق إن وجد. ال يجوز   .3

 األولى من الفصل الدراس ي األساس ي. سابيع األربعة ل األ خاليسمح للطالب بحذف مقررات أو إضافتها  .4

مقررات  يسمح   .5 ثالثة  من  باالنسحاب  أقص ى  للطالب  الفصل  كحد  بداية  من  السادس  األسبوع  قبل 

 . الدراس ي

ملجلس  لط ل  يجوز  .6 ويرفع  العلمي  القسم  مجلس  يقبله  بعذر  كامل  دراس ي  فصل  أو  مقرر  عن  االعتذار  الب 

افقة عليه وفي هذه   الحالة يحتفظ الطالب بتقديره.الكلية للمو

 إذا تغيب الطالب ولم يقدم عذًرا قهرًيا يقبله مجلس القسم ومجلس الكلية يعتبر راسًبا.  .7

ين متتالين إال ملرة واحدة واليجوز االنسحاب أو االعتذار بعد  فصلي ن  م   االنسحابفي جميع األحوال ال يجوز   .8

 ذلك. 

 ( 10مادة )

 اللغة األجنبية الثانية 

 كون اللغة اإلنجليزية هي اللغة األجنبية الثانية. يجب أن ت

 ( 11مادة )

 أساليب التقويم: 

 تالي: الو  ويتم توزيع درجات التقويم لكل مقرر على النح  100تحتسب درجة كل مقرر من  .1

 التوقيت النسبة املئوية  البند 

 األسبوع الثامن   % 10 ( 1اختبار تكويني ) 

 ني عشر األسبوع الثا % 20 ( 2اختبار تكويني ) 
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 تقويم مستمر  % 20 أعمال السنة 

 نهاية الفصل الدراس ي  % 50 امتحان نهائي

 تالي:  الك بالنسبة للمقررات ذات الطبيعة الشفهية والعملية يتم توزيع درجات املقرر  -

 التوقيت النسبة املئوية  البند 

 األسبوع الثامن   % 10 ( 1اختبار تكويني ) 

 اني عشر األسبوع الث % 20 ( 2اختبار تكويني ) 

 تقويم مستمر  % 20 أعمال السنة 

 نهاية الفصل الدراس ي  % 50 امتحان شفوي 

 بالنسبة ملقرر قاعة البحث يتم توزيع درجات املقرر كالتالي:  -

 التوقيت ئوية املة النسب البند 

 طوال الفصل الدراس ي  % 50 تقويم مستمر 

 نهاية الفصل الدراس ي  % 50 بحث ورقي + مناقشة شفوية 

لكي  .2 على    يشترط  يحصل  أن  ناجًحا  الطالب  بشرط  50يعد  مقرر  كل  في  درجاته  مجموع  في  األقل  على   %

 % على األقل من درجات االمتحان التحريري النهائي.50الحصول على 

ا .3 نهاية   باللط يعد  في  التحريري  االمتحان  يحضر  لم  أو  أعاله  املذكورة  النجاح  نسب  يحقق  لم  إذا  راسًبا 

تجاوز  بسبب  الدراس ي  عذر    الفصل  دون  االمتحان  يحضر  لم  أو  آخر  أي سبب  أو  الغش  أو  الغياب  نسبة 

 يقبله مجلس الكلية. 

 ين. رتم الراسب فيه دراسة واختباًرا أكثر من ال يحق للطالب إعادة املقرر  .4

ال  .5 األحوال  جميع  قيد    في  ويلغى  فرصتين  عن  نفسه  الدراس ي  للمستوى  النهائي  االختبار  دخول  فرص  تزيد 

 ملرة الثالثة إذا رسب في أكثر من مقررين. الطالب بعد ا 

 إذا كان الرسوب في مقرر اختياري فيحق للطالب تغيير املقرر.  .6

الطالب نسبة حضور ال تقل عن   .7 أن يستوف  الساعات املخصصة لكل مقرر وإال    وعجم% من م75يجب 

 من دخول االختبار النهائي ويعتبر الطالب راسًبا. يتعرض للحرمان

ألي مقرر يحتسب له تقدير    نهائيبعذر قهري تقبله إدارة الكلية لعدم حضور االمتحان ال  إذا تقدم الطالب .8

مكتمل   على    (INCOPMLETE)غير  حاصال  يكون  أن  بشرط  املقرر  هذا  درجات  ى  عل%  60في  من  األقل 
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حالة  ارات التكوينية، وأال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحان النهائي. وفي  األعمال الفصلية واالختب

الذي  (I)تقدير    املوعد  وفي  التالي  الدراس ي  الفصل  في  للمقرر  النهائي  االمتحان  تأدية  للطالب فرصة  يتاح 

النها الدرجة  وتحتسب  العلمى  القسم  مجلس  في ة  ئييحدده  عليها  الحاصل  الدرجة  أساس  على  للمقرر 

 األعمال الفصلية السابق الحصول عليها. 

امليداني .9 للتدريب  ش  بالنسبة   اجتياز  فهو  يتطلب  تخرج  ا    40رط 
ً
طبق الدراسة  مدة  طوال  تدريبية  ساعة 

و  العلمي  القسم  مجلس  يضعها  التي  ) للقواعد  ناجح  أو  راسب  أساس  على  بتقييمه  (  PASS, FAILيكتفى 

 واليدخل في حساب املعدل التراكمي. 

 ( 21مادة )

 1املقررات الدراسية: تقديرات   .1

عدد  

 النقاط 

 لتقديرات ا النسبة املئوية  التقدير

4.00 A+ 95ممتاز % فأكثر 

4.00 A  93حتى   95أقل من % 

3.70 A-  90% حتى 93أقل من % 

3.30 B+  جيد جًدا  %85% وحتى 90أقل من 

3.00 B  80ى حت% و 85أقل من% 

2.70 B-  جيد  %75% وحتى 80أقل من 

2.30 C+  70% وحتى 75أقل من% 

2.00 C  مقبول  %65% وحتى 70أقل من 

1.70 C-  60% وحتى 65أقل من% 

1.30 D+  55% وحتى 60أقل من% 

1.00 D  50% وحتى 55أقل من% 

0.00 F  راسب  % 50أقل من 

 PASS بها ناجح( ى تفناجح )بالنسبة للمقررات التي يك  

 FAIL  راسب( راسب)بالنسبة للمقررات التي يكتفى بها  

 WITHDRAW 

(w) 

  منسحب

 Incomplete  مكتمل  غير  

 
ومن املجلس األعلى للجامعات بتاريخ  28/12/2015 خة الداخلية لجامعة عين شمس املعتمدة من مجلس الجامعة بتاري تمت االستعانة بالالئح 1

 .51ص  31/1/2016
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(I) 

 

عدد   .2 في  مضروبة  املقرر    في  املعتمدة  الساعات  عدد  أنها  أساس  على  للمقررات  الرقمية  األوزان  تحسب 

 النقاط التي حصل عليها الطالب طبقا للجدول أعاله. 

يحتسب له التقدير الذي حصل عليه  (   Fد إعادة الطالب دراسة مقرر سبق وأن حصل فيه على تقدير ) نع .3

)  في اإلعادة بحد أق التقدير األخير فقط على أن يذكر  B ص ى  التراكمي يحتسب له  ( وعند حساب املعدل 

 التقديرين في سجل الطالب األكاديمي.

4.  ( للطالب  الفصلي  املعدل  ) Grade Point Averageيحسب   )GPA  حصل التي  النقاط  مجموع  بقسمة   )

 مها في كل املقررات. عليها الطالب في الفصل الدراس ي على مجموع الساعات املعتمدة التي أت

للطالب)  .5 التراكمي  املعدل  ) Cumulative Grade Point Averageيحسب   )CGPA  مجموع بقسمة    )

 لساعات املعتمدة لهذه املقررات.  ا  ددالنقاط التي حصل عليها في كل املقررات على مجموع ع

 

 ( 31مادة رقم )

 متطلبات التخرج من البرنامج: 

 على األقل.  2.00لحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو يكون ا                         

 

 ( 41مادة رقم )

 يحصل الطالب على مرتبة الشرف بشرط أال يكون قد سبق له الرسوب في أي مقرر.  .1

 3.6مرتبة الشرف األولى إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن ب اليمنح الط  .2

 3.4تراكمي ال يقل عن يمنح الطالب مرتبة الشرف الثانية إذا حصل على معدل  .3

 ( 15مادة رقم )                  

 االلتماسات 

ي كل فصل  ف جةيبدأ التسجيل في االلتماسات للتظلم من النتيجة اعتباًرا من اليوم التالي إلعالن النتي .1

 ويسقط الحق في تقديم أي التماسات بعد انقضاء هذه املدة.  وملدة عشرة أيام عملدراس ي على حدة 
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نتيج .2 التسجيل  تعلن  مدة  وهي  أيام  العشرة  انتهاء  تاريخ  من  أسبوعين  خالل  للطالب  االلتماسات  ة 

 لاللتماسات. 

 ي فصل دراس ي سابق. ف هاال يحق للطالب تقديم التماسات للتظلم في مقررات أعلنت نتيجت .3

 ( 61مادة رقم )

إجر  بعد  له  املناسب  الدراس ي  املستوى  في  الطالب  يسجل  البرنامج  إلى  التحويل  معادلة  عند  تقرهاء  ملا  لجنة    وفقا 

 املعادالت بالكلية. 

 ( 17مادة رقم )

 آليات رفع املعدل التراكمي -الفصل من الدراسة   –اإلنذار األكاديمي  

ال  .1 املعدل  انخفض  ماكتر إذا  أقل  للطالب  يقض ي    2.00ن  مي  أكاديمي  إنذار  له  يوجه  دراس ي  فصل  أي  في 

 على األقل.  2.00بضرورة رفع الطالب ملعدله التراكمي إلى 

عن   .2 التراكمي  معدله  انخفاض  تكرر  إذا  الدراس ي  البرنامج  من  أكاديميا  املنذر  الطالب  خالل    2.00يفصل 

 ستة فصول دراسية رئيسية متتالية.

شروط التخرج خالل الحد األقص ى للدراسة وهو ضعف عدد سنوات الدراسة فيتم    لطالبا  ققإذا لم يح .3

 فصله طبقا للقانون. 

معدله  ملجلس  يجوز   .4 رفع  من  تمكنه  عدم  نتيجة  للفصل  املعرض  الطالب  منح  إمكانية  في  ينظر  أن  الكلية 

ن لرفع معدله التراكمي  يياسعلى األقل فرصة واحدة وأخيرة مدتها فصليين دراسيين أس  2.00التراكمي إلى  

دراسة    2.00إلى   بنجاح  أتم  قد  كان  إذا  التخرج  متطلبات  املعتمدة  80وتحقيق  الساعات  من  املطلوبة  % 

 للتخرج على األقل. 

يجوز للطالب إعادة دراسة املقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين املعدل التراكمي وتكون اإلعادة   .5

  5ر الذي حصل عليه في املرة األخيرة لدراسة املقرر  وذلك بحد أقص ى  دي تقدراسة وامتحانا ويحتسب له ال 

حسين لغرض رفع اإلنذار األكاديمي أو تحقيق متطلبات التخرج  إال إذا كان الت  طوال فترة الدراسة  مقررات

 وفي جميع األحوال يذكر  كال التقديرين في سجله األكاديمي. 

 

 ( 81مادة رقم )

ة لقائمة املقررات االختيارية بحد أقص ى مقررين كل فصل دراس ي   ات اختيارية إضافيرر مقيحق للقسم العلمي طرح 

افقة مجلس القسم العلمي   ومجلس الكلية. بعد مو
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 ( 91مادة رقم )

( من قانون  148تقوم الهيئة املعاونة باملشاركة في ساعات التدريب تحت إشراف أستاذ املقرر استناًدا إلى املادة رقم ) 

 . اتمعجاتنظيم ال

 سادًسا: توزيع الساعات املعتمدة على املقررات الدراسية 

 ( ساعة معتمدة على النحو التالي:144للتخرج )  يوضح الجدول التالي توزيع الساعات املعتمدة الالزمة 

 عدد الساعات  املتطلب  م

 16 متطلبات الجامعة  1

 32 متطلبات الكلية  2

 84 متطلبات البرنامج إجباري  3

 12 البرنامج اختياري ت بامتطل 4

 144 اإلجمالي  5

 

 متطلبات الجامعة: أوال 

 ترجم، وتعزز من مهاراته أثناء املمارسة املهنية في سوق العمل. هي املقررات الثقافية العامة التي تصقل شخصية امل 

ا من مقررات  ًر قر (ساعة معتمدة يختارها من املقررات املوضحة بالجدول التالي على أن يدرس م 16يدرس الطالب) 

في كل   ( ثالفن الحدي -فن عصر النهضة  –اإلسالمي القبطي و الفن املصري  – الفرعونيالفن )الفن املصري القديم 

 مستوى على األقل: 

عدد الساعات   املقرر اسم  الكود م

 املعتمدة 

1 ASU E1  2 مهارات الحاسب اآللي 

2 ASU E2 افيا والتاريخ   :نهر النيل  2 الجغر

3 ASU E3 2 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان 

4 ASU E4  2 مهارات البحث والتحليل 

5 ASU E5  2 التذوق املوسيقي 
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6 ASU E6 2 الفنية املعاصرةاهات االتج 

7 ASU E7  2 التراث األدبي املصري 

8 ASU E8  2 التذوق األدبي 

9 ASU E9  2 علم النفس 

10 ASU E10  2 الحضارة العربية واإلسالمية 

11 ASU E11 2 هوية وتاريخ مصر الحديث 

12 ASU E12 افية مصر  2 جغر

13 ASU E13  2 مقدمة في تاريخ الحضارات 

14 ASU E14  2 أخالقيات املهنة 

15 ASU E15  2 مهارات االتصال والعرض 

16 ASU E16  2 إدارة أعمال 

17 ASU E17  2 مقدمة في املحاسبة 

18 ASU E18  2 ية ولمهارات اإلسعافات األ 

19 ASU O19 2 الفن املصري القديم الفرعوني 

20 ASU O20  2 الفن القبطي واإلسالمي 

21 ASU O21  2 فن عصر النهضة 

22 ASU O22  2 الحديث الفن 

 

 ( ساعة معتمدة 32تشمل )ثانيا متطلبات الكلية اإلجبارية  

ساعة   وحدة دراسية  اسم املقرر  كود املقرر  م

 معتمدة

تطلب م ى تو املس االجمالي 

 ابق س

  تدريب  نظري 

1 ALS AR11 1   النحو وتحرير النصوص باللغة العربية  ال يوجد  األول   2  2 
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2 ALS AR12  1   باللغة العربية استماع ومحادثات  ال يوجد  األول   2  2 

3 ALS AR23   1   مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية  ال يوجد  الثاني  2  2 

4 ALS AR24   1   املقال باللغة العربية  ال يوجد  الثاني  2  2 

5 ALS AR35  1   األدب العربي املعاصر  ال يوجد   الثالث  2  2 

6 ALS AR36 1     اللغة العربيةلخطاب بتحليل ا  ال يوجد  الثالث  2  2 

7 ALS AR47   املتخصصة لألغراض  الكتابة  مهارات 

   باللغة العربية

  1  يوجد  ال  الرابع   2  2 

8 ALS 

ARW48 

ALS 

ARS48 

اللغوي    - والتدقيق  املراجعة 

 باللغة العربية )شعبة تحريري( 

باللغة  هام  - اإللقاء  رات 

   العربية )شعبة فوري( 

  1  ال يوجد  الرابع   2  2 

9 ALS EN 11  ( 1لغة إنجليزية )   1  ال يوجد  األول   2  2 

10 ALS EN 12  ( 2لغة إنجليزية )   1 إنجليزية  ة  لغ األول   2  2 

 (1) 

11 ALS EN 23  ( 3لغة إنجليزية )   1 إنجليزية   الثاني  2  2  لغة 

 (2  ) 

12 ALS EN 24  ( 4لغة إنجليزية )   1 إنجليزية   نيالثا  2  2  لغة 

 (3) 

13 ALS EN 35  ( 5لغة إنجليزية )   1 إنجليزية   الثالث  2  2  لغة 

 (4) 

14 ALS EN36  ( 6لغة إنجليزية )   1 إنجليزية   ثالالث  2  2  لغة 

 (5) 
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15 ALS 

IRM47 

 د ال يوج الرابع  2 ----- 2   مدخل إلى مناهج البحث العلمي

16 ALS RS48  ـــــــد الرابع  2 2 1  قاعة بحث ـــ إلــــــــــــى  خلمــ

ـــــــاهج  ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ منــ

ـــــــــــــــــــث  ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ البحــ

 العلمي

   32    إجمالي   
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 بنظام الساعات املعتمدةاللغة الروسية  تخصصة فيبرنامج الترجمة املالخطة الدراسية ل

 توى األول س امل

 1 )فصل الخريف( 

 العبء الدراس ي الفعلي  عدد الساعات املعتمدة  الكود املقرر  م

 لي اإلجما تمارين نظري  اإلجمالي  تمارين نظري 

 RUS 111 1 2 2 1  2  3 صوتيات 1

 RUS 112 1 2 2  1 2  3 قراءات عامة   2

 RUS 113 2 2 3 2 2 4 ( 1دراسات لغوية )  3

 RUS 114 1 2 2 1 2 3 ( 1ت ) ثااداستماع ومح 4

 2    2 2   2  مقرر جامعة  5

النحو وتحرير النصوص   6

 العربية باللغة 

ALS AR11 1 2 2  1 2  3 

 ALS EN 11 1 2 2  1 2  3 ( 1يزية ) لغة إنجل  7

 ساعة تدريسية  21 ساعة معتمدة 15 اجمالي عدد الساعات  
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 املستوى األول 

 2 )فصل الربيع(  

متطلب  العبء الدراس ي الفعلي  عدد الساعات املعتمدة  كودلا املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين ي نظر  اإلجمالي  تمارين نظري   سابق 

ترجمة عامة إلى   1

 يةالعرب

RUS 121 1 2 2 1 2 3 - 

ترجمة عامة   2

 من العربية 

RUS 122 1 2 2 1 2 3 - 

دراسات ثقافية   3

 (1) 

RUS 123 2 - 2 2  -   2   قراءات

  عامة

دراسات لغوية   4

 (2) 

RUS 124 2 2 3 2 2 4   دراسات

 (1لغوية ) 

 - RUS 125 1 2 2 1 2 3 1كتابة  5

  2 ----   2 2 - 2  مقرر جامعة  6

اع  تماس 7

ومحادثات 

 باللغة العربية 

ALS AR12 1 2 2 1   2 3  

لغة إنجليزية   8

 (2) 

ALS EN 12 1 2 2 1  2 3   لغة

 ( 1إنجليزية ) 

عدد   اجمالي 

 ات اعلسا

 ساعة تدريسية  23 ساعة معتمدة  17
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 املستوى الثاني 

 3 (فصل الخريف)

 متطلب سابق  العبء الدراس ي الفعلي  ت املعتمدة لساعا عدد ا  الكود املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين نظري  اإلجمالي  تمارين نظري  

ترجمة سياسية   1

من  العربية  

 وإليها 

RUS 231 2 2 3 2 2  4  

ة  دراسات ثقافي 2

 (2) 

RUS 232 1 2 3 1  2 3  دراسات  

 ( 1ثقافية ) 

دراسات لغوية   3

 (3) 

RUS 233 2 2 3 2 2 4 ساتدرا  

 (2لغوية ) 

استماع   4

 (2ومحادثات ) 

RUS 234 1 2 2 1 2 3   استماع

 (1ومحادثات) 

  2 -   2 2 - 2  مقرر جامعة  5

مهارات القراءة   6

والكتابة باللغة  

 العربية

ALS AR23 1 2 2  1 2  3  

لغة إنجليزية   ALS EN 23 1 2 2  1 2  3 ( 3لغة إنجليزية )  7

 (2) 

 ساعة تدريسية  22 ساعة معتمدة  17 اجمالي عدد الساعات 
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 ى الثاني املستو 

 4  (فصل الربيع)

 متطلب سابق  العبء الدراس ي الفعلي  عدد الساعات املعتمدة  الكود املقرر  م

 مالي جاإل  تمارين نظري  اإلجمالي  تمارين نظري  

ترجمة   1

اقتصادية من  

 العربية وإليها

RUS 241 2 2 3 2 2  4  

  RUS 242 1 2 2 1 2 3 قراءات أدبية   2

دراسات لغوية   3

 (4) 

RUS 243 2 2 3 2 2 4  دراســــــات لغويــــــة

 (3 ) 

 ( 1كتابة )  RUS 244 1 2 2 1 2 3 (2كتابة )  4

  2  2 2 - 2  مقرر جامعة  5

املقال باللغة   6

 ةالعربي

ALS AR24 1 2 2 1 2 3  

ــــــــة  ALS EN 24 1 2 2 1 2 3 ( 4لغة إنجليزية )  7 ـــ ــــــــة إنجليزيــ ـــ لغــ

 (3 ) 

 مدة ساعة معت 22 ساعة معتمدة  16 ي عدد الساعات اجمال
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 املستوى الثالث 

 5 (فصل الخريف)

 متطلب سابق  العبء الدراس ي الفعلي  املعتمدة عدد الساعات  الكود املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين نظري  لي مااإلج تمارين نظري 

ترجمة علمية   1

وتقنية من   

 العربية وإليها

RUS 351 2 2 3 2 2  4  

ترجمة سياحية   2

وأثرية من  

 العربية وإليها

RUS 352 2 2 3 2 2  4  

علم النحو   3

 والصرف  

RUS 353 2 2 3 2  2 4   دراسات لغوية

 (4) 

  2    2 2 - 2  مقرر جامعة  4

  األدب العربي 5

 ملعاصرا

ALS AR35 1 2 2 1 2 3  

لغة إنجليزية   ALS EN 35 1 2 2 1 2 3 ( 5لغة إنجليزية )  6

 (4) 

  3 2 1 2 2 1  اختياري مقرر  7

  3 2 1 2 2 1  ياري مقرر اخت 8

 ساعة تدريسية  26 ساعة معتمدة  19 اجمالي عدد الساعات 
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 املستوى الثالث 

 6  (ربيعفصل ال)

 متطلب سابق  العبء الدراس ي الفعلي  ات املعتمدة اععدد الس الكود املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين نظري  اإلجمالي  تمارين نظري 

ترجمة قانونية من   1

 العربية وإليها

RUS 361 2 2 3 2 2  4  

ترجمة أدبية من   2

 العربية وإليها

RUS 362 2 2 3 2 2  4  

االشتقاق في   مبادئ 3

 اللغة الروسية 

RUS 363 2 2 3 2  2 4  

حضارة اللغة   4

 وثقافتها

RUS 364 2 - 2 2  - 2 - 

 - 2    2 2 - 2  مقرر جامعة  5

لخطاب  تحليل ا 6

 باللغة العربية  

ALS AR36 1 2 2 1 2 3   

 ( 5إنجليزية ) لغة  ALS EN36 1 2 2 1 2 3 ( 6لغة إنجليزية )  7

  3 2 1 2 2 1  مقرر اختياري  8

 ساعة تدريسية  25 دة تمساعة مع 19 اجمالي عدد الساعات 
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 رابع املستوى ال

 7 (خريففصل ال)

متطلب  بء الدراس ي الفعلي الع عدد الساعات املعتمدة  الكود املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين نظري  اإلجمالي  ارينتم نظري  سابق 

الترجمة بمساعدة   1

 الحاسوب  

RUS 471 2 2 3 2 2 4  

ترجمة منظورة من   2

 ( 1العربية وإليها ) 

RUS 472 2 2 3 2 2 4  

ترجمة تتبعية من   3

 ( 1)  وإليها العربية

RUS 473 2 2 3 2 2 4  

ة من  ترجمة فوري 4

 ( 1العربية وإليها ) 

RUS 474 2 2 3 2 2 4  

  2    2 2 - 2  مقرر جامعة  5

مهارات الكتابة   6

لألغراض املتخصصة  

 باللغة العربية 

ALS AR47 1 2 2 1 2 3  

  مدخل إلى مناهج  7

 علمي اللبحث ا

ALS 

IRM47 
1 2 2 1 2 3  

  3 2 1 2 2 1  مقرر اختياري  8

  3 2 1 2 2 1  مقرر اختياري  9

 ساعة تدريسية  30 ساعة معتمدة 22 اجمالي عدد الساعات 
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 رابع املستوى ال

 8  (فصل الربيع)

 

 متطلب سابق  العبء الدراس ي الفعلي  عدد الساعات املعتمدة  الكود املقرر  م

 اإلجمالي  تمارين نظري  اإلجمالي  ارينتم نظري 

 RUS 481 1 2 2 1 2 3 دراسات معجمية   1

ترجمة منظورة من   2

 ( 2وإليها )  العربية

RUS 482 2 2 3 2 2 4 ـــــة ـــ منظــــــــــورة  ترجمــ

مــن العربيــة وإليهــا 

 (1 ) 

ترجمة تتبعية من   3

 ( 2العربية  وإليها ) 

RUS 483 2 2 3 2 2 4  ترجمة تتبعية مــن

 ( 1ها ) ليالعربية  وإ

ترجمة فورية من   4

 ( 2العربية وإليها ) 

RUS 484 2 2 3 2 2 4  ترجمــة فوريــة مــن

 ( 1العربية وإليها ) 

  2    2 2 - 2  مقرر جامعة  5

والتدقيق    املراجعة 6

 العربيةاللغوي باللغة 

ALS 

ARW48 
1 2 2 1 2 3  

مــدخل إلـــى منـــاهج  ALS RS48 1 2 2 1 2 3 قاعة بحث  7

 العلمي البحث

  3 2 1 2 2 1  مقرر اختياري  8

 ساعة تدريسية  26 ساعة معتمدة  19 اجمالي عدد الساعات 
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 ساعات معتمدة(    12)ستة مقررات عدد  ياريةابًعا مقررات اخت ر 

 وى الثالث وحتى الرابع ا من املستبدءً 

 

 ساعة معتمدة  وحدة دراسية  الكود اسم املقرر  م

 تدريب  نظري 

 RUS-E 70 1 2 2   ي في الترجمةلتطبيقات الحاسب اآل   .1

 RUS-E 71 2 ---- 2  مدخل إلى علم الترجمة  .2

 RUS-E 72 2 ------ 2  قضايا الترجمة ومشكالتها  .3

 RUS-E 73 ------ 4 2 ترجمة وثائق املنظمات الدولية   .4

الروسية    .5 املال  اللغة  أغراض  في 

 واألعمال  

RUS-E 74 1 2 2 

 RUS-E 75 2 ------ 2 ية علم املفردات في اللغة الروس  .6

 RUS-E 76 1 2 2 تحليل الخطاب   .7

 RUS-E 77 1 2 2 إدارة مشروعات الترجمة    .8

 RUS-E 78 1 2 2 املواد الدعائية والتسويقترجمة   .9

 RUS-E 79 1 2 2 الترجمة السمعبصرية   .10

 RUS-E 80 1 2 2 دراسات أسلوبية   .11

 RUS-E 81 1 2 2 ترجمة النصوص العسكرية   .12
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 العامة ملقررات برنامج الترجمة املتخصصة باللغة الروسية   افاألهد 

 مقررات اللغة العربية :أوال

 املقرر  أهداف اسم املقرر  م

دراسة القواعد النحوية األساسية فى اللغة العربية )اللغةالوظيفية ( ليستطيع   النحو وتحرير النصوص باللغة العربية 1

عرب بلغة  النصوص  تحرير  سليمالطالب  في    ة،ية  الترقيم  عالمات   
ً
مستخدما

عند   منضبطة  بلغة  الكتابة  للطالب  يتسنى  حتى  وذلك   ، الصحيحة  مواضعها 

 من لغة التخصص إلى العربية .الترجمة 

الصوتية حتى يستطيع    استماع ومحادثات باللغة العربية 2 املخارج  املنضبطة  العربية  اللغة  إلى  الطالب  أن يستمع 

ا أو قراءة ترجمة اللترجمة  محاكاتها عند  العربية  باللغة  التحدث  أو عند  فورية 

 تحريرية فيأي سياق ثقافي. 

الكتابة   ة باللغة العربية  مهارات القراءة والكتاب 3 في  ، واملهرات األساسية  الصامتة والجهرية  القراءة  التعرف على مهارات 

إ على  يساعده  بما  التقارير  وكتابة  وتلخيص  شرح  من  مه بالعربية  ات  ار تقان 

 التحدث والكتابة بلغة عربية سليمة 

إ املقال باللغة العربية  4 الصحيحة  العربية  باللغة  الكتابة  خالل  ممارسة  من   
ً
وأسلوبيا ولغويا  مالئيا 

دراسة أنواع مختلفة من املقال حتى يتقن مهارات التنوع األسلوبي عند الكتابة  

 نه . ع  ذى يعبرالثقافي ال باللغة العربية بما يتفق والسياق 

معجمه   األدب العربي املعاصر 5 يتشكل  حتى  وذلك   
ً
وسردا  

ً
شعرا املعاصر  العربي  األدب  الطالب  يدرس 

 بي، ووعيه الثقافي  بما يساعده في أعمال الترجمة األدبية . األد

س تحليل الخطاب باللغة العربية 6 وأهم  الثقافية،  السياقات  املختلفة  اللغوية  األساليب  يعرف  حأن    تىماتها 

 الثقافي للنص املترجم .  يتسنى له اختيار األسلوب األمثل للسياق

لغة  مهارات الكتابة لألغراض املتخصصة بال 7

 العربية

املختلفة   األغراض  في  اللغوي  معجمه  تنوع  بهدف  املقرر  هذا  الطالب  يدرس 

حقول  من  العربية  إلى  الترجمة  عند  لغته  تستقيم  حتى  واألدبية  منها    العلمية 

 تنوعة . م معرفية

ولغو   مهارات التدقيق اللغوي للنصوص 8 إمالئيا  العربية  الكتابة  في  الشائعة  األخطاء  الطالب  وأسلوبيا  يدرس  يا 

 ليتمكن من مراجعة النصوص املترجمة إلى العربية بدقة  
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 مقررات اللغة األجنبية الثانية )اللغة اإلنجليزية( نياثا

 

األجنبية   - اللغة 

 ( 1الثانية ) 

لطالب من تركيب جمل معقدة وكتابة مقال طويل نسبًيا مكون من عدة فقرات وفهم ا  تمكين

 وص بسرعة واستيعاب محتواها املتنوع. حصيلة لغوية أكبر وقراءة النص 

األجنبية   - اللغة 

 ( 2الثانية ) 

معاصرة  بموضوعات  املتعلقة  واملكتوبة  الشفهية  والتقارير  املقاالت  فهم  من  الطالب  تمكين 

لومات والبراهين من مصادر مختلفة وكتابة مقال بتسلل منطقي يعبر فيه عن رأيه  علخيص املوت

 باستخدام لغة مناسبة 

األجنبية  اللغة 

 ( 3الثانية ) 

تمكين الطالب من تحليل نصوص أدبية قصيرة وكتابة تحليل ملضمونها بطريقة سليمة. وإتقان 

 القواعد النحوية املتقدمة باللغة األجنبية. 

نبية  جللغة األ ا

 ( 4الثانية ) 

عن   ومناقشات  محادثات  وإجراء  متقدم  بمستوى  االستماع  مهارات  من  الطالب  تمكين 

 وعة. موضوعات متن

اللغة األجنبية  

 ( 5الثانية ) 

إكساب الطالب املعارف األساسية واملهارات الالزمة لترجمة فقرات من اللغة األجنبية الثانية إلى  

 أكثر تعقيًدا. ة  ص متنوعوفهم نصو  والعكس العربية

اللغة األجنبية  

 ( 6الثانية ) 

ات من اللغة العربية إلى اللغة  إكساب الطالب املعارف األساسية واملهارات الالزمة لترجمة فقر 

الثانية القواعد    والعكس  األجنبية  وتطبيق  واملحادثة  االستماع  مهارات  على  التدريب  مع 

 النحوية. 

 

 ثالثا: مقررات التخصص 

 األول )فصل الخريف(  وى ت املست مقررا

 رج األلفــاظخصــائص األصــوات الروســية عــن طريــق وصــف مخــاب الــبالط تعريــف يهــدف املقــرر إلــى أن  الصوتيات

 وكيفية استخدامها وغيرها من الظواهر اللغوية التي تخدم تعلم النطق الصحيح. وخصائصها

ف على األفكار الرئيسية ومحاولة الوصول قو نصوص للو يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب ببنية ال قراءات عامة 

اظ والتراكيــــــب الجديــــــدة، الــــــي استنتاج ما يرمي إليه كاتب النص وتنميــــــة حصــــــيلة الطــــــالب مــــــن األلفــــــ 

ــا  وتــــــدريب الطالب علــــــى  النطق الصـــــــحيح  للكلمات والتعرف على بعض عالمات الترقيم ملعرفــــــة تأثيرهــــ

فــي القــــراءة كالقراءة السريعة والقدرة ساســـية األ املهــارات علـــى حســـن  القراءة. وتــزويد الطالب ببعض 

 .على تخمين معاني بعض الكلمات الجديدة مـن خـالل النص املحيط

يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى تعريـــــف الطالـــــب بأقســـــام الكـــــالم ومفهـــــوم الحـــــاالت اإلعرابيـــــة فـــــي اللغـــــة الروســـــية  ( 1دراسات لغوية ) 

ـــــتعلـــــــى اســـــــ  التـــــــدريب بهـــــــدف هـــــــاوتقســـــــيمها، ومعاني ـــــة، خدتخدامهم اســ ـــــانيهم املختلفــ ـــــحيحا بمعــ اما صــ

 وتوظيفهم للتعبير عما يريد سواء في صورة شفهية أو مكتوبة.

باللغـــة  ةأو مقـــروء ةمســـموع ةبســـيط  وصيهـــدف املقـــرر إلـــى تعريـــف الطالـــب باملقـــاطع الصـــوتية فـــي نصـــ  ( 1ت ) استماع ومحادثا

 .الروسية مع زمالئهب تفاعل شفهيامستخدما لغة روسية سليمة ويتواصل وي االروسية كي يناقشه
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 املستوى األول )فصل الربيع( مقررات 

ب القدرة على فهم املعنى العام للموضوع واســتنباط املحــاور األساســية يهدف املقرر إلى إكساب الطال ( 1دراسات ثقافية ) 

ثقافــة  للنص، وفهم طريقة ربط أجزائه، واكتشاف معاني املفردات من خالل السياق، والتعرف علــى 

الروسية بهدف تحليل نصــوص تتضــمن مالمــح مــن ثقافــة املجتمــع الروســ ي وعاداتــه و تقاليــده،   لةالدو 

 هم الشخصيات الروسية سواء في التاريخ أوفي األدب أو في الفن وأهم معالم الدولة وأ

ــي اللغـــــة يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى تعريـــــف الطالـــــب بأقســـــام الكـــــالم ومفهـــــوم الحـــــاالت اإلعرابيـــــ  ( 2دراسات لغوية )  روســـــية الة فـــ

وتقســـــــيمها، كمـــــــا يشـــــــرح املقـــــــرر بالتفصـــــــيل للطالـــــــب بـــــــاقي معـــــــاني الحـــــــاالت اإلعرابيـــــــة، ويدربـــــــه علـــــــى 

ســــتخداما صــــحيحا بمعــــانيهم املختلفــــة، وتــــوظيفهم للتعبيــــر عمــــا يريــــد ســــواء فــــي صــــورة اســــتخدامهم ا

 شفهية أو مكتوبة.

 مفــردات كتابــة علــى  الطالب وتدريبة الروسي للغةا بأسلوب الكتابة السليمة لحروف الطالب  تعريف ( 1كتابة ) 

 لتــدريب علــى كتابــةالتــرقيم بهــدف ا لعالمــات وسليم واالستخدام الصــحيح واضح بخط الروسية  اللغة

اقــع  مــن موضــوعات حــول  يــدور  بســيطة أو نــص مقــالي مبســط جمــل  علــى  التركيــز مــع  العاديــة، الحيــاة و

 فقــــــ و  الجملــــــة خــــــلوالقواعــــــد اللغويــــــة دا للمفــــــردات الصــــــحيح الترتيــــــب
ً
 اللغــــــة ومقتضــــــيات للســــــياق ا

 . الروسية

 ترجمة عامة من العربية

 

ــة  بــــأنواع الجمــــل يهــــدف املقــــرر إلــــى تعريــــف الطالــــب ــهل عمليــــة -البســــيطة واملركبــــة  –املختلفــ ــا يســ بمــ

ــي أعمــــــال الترجمــــــة و الترجمــــــة  ــا بهــــــدف اســــــتخدامها فــــ تحديــــــد عناصــــــر الجملــــــة ويراعــــــى اخــــــتالف ترتيتهــــ

ــلي ليـــتمكن مـــن إلـــ لغـــة العربيـــة التحريريـــة مـــن ال  فـــي الـــنص األصـ
ً
ــا ــير مـــا قـــد يكـــون متهمـ ى الروســـية وتفسـ

ترادفــات املســتخدمة فــي الترجمــة ليــتمكن فــي نهايــة األمــر مــن توضيحه في الــنص املتــرجم. واملقارنــة بــين امل

 إيجاد املقابل املناسب للنص العربي في اللغة الروسية

 ترجمة عامة إلى العربية

 

ــية إلـــى العربيـــة مـــن لطـــ إلـــى تـــدريب ا يهـــدف املقـــرر  الب علـــى أعمـــال الترجمـــة التحريريـــة مـــن اللغـــة الروسـ

تفســير خصــائص  ى الزمة لعملية الترجمة وإكسابهم القدرة علحيث التدريب على املهارات األساسية ال

النص املتــرجم والكشــف فــي املعجــم وكيفيــة اختيــار الكلمــة التــي تتناســب مــع الســياق. وذلــك ليــتمكن فــي 

  .إيجاد املقابل املناسب للنص الروس ي في اللغة العربية مننهاية األمر 

 

 مقررات املستوى الثاني )فصل الخريف( 

اسية من  ترجمة سي

 العربية وإليها

 بيــــــراتالتمييــــــز بــــــين التعو  يهــــــدف املقــــــرر إلــــــى تعريــــــف الطالــــــب بالخصــــــائص اللغويــــــة للــــــنص السياســــــ ي

ــار الكلمــــ والتراكيــــب واملصــــطلحات املختلفــــة وكيفيــــة  التــــي تتناســــب مــــع الســــياق بهــــدف تــــدريب ة اختيــ

 نصوص سياسية متنوعة.الطالب على ترجمة 

امل  ( 2دراسات ثقافية )  إلى  يهدف هذا  نماذج يتعر قرر  بأنواعه عبر  الثقافي  املنتج  الثقافية وتحليل  باملمارسات  الطالب  ف 

اليواآلداب ووسائل االعالم والفنون وجوانب مختلفة    ثقافية محتارة بهدف معرفة    ية وممن الحياة 

 .واألدب والفناالتجاهات الثقافية الرئيسية والنظريات املؤثرة في مجاالت التاريخ أهم 
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بهــدف التمييــز بــين هــذه  صــياغتهاوطــرق  املختلفــة اوداللتهــ  تراكيــب لغويــة متنوعــة علــى تــدريب الطالــب  ( 3سات لغوية ) درا

 لروسية.ا باللغة مركبة يحةالتراكيب واستخدامها في صياغة جمل صح

التواصـــل ســـمع وفهـــم النصـــوص املختلفـــة بلهجـــة روســـية صـــحيحة بهـــدف تعزيـــز  ى تـــدريب الطالـــب علـــ  ( 2استماع ومحادثات ) 

 وإجراء محادثة سليمة من حيث النطق والتركيبات اللغوية.

 

 مقررات املستوى الثاني )فصل الربيع( 

ترجمــــــــة اقتصــــــــادية مــــــــن  

 العربية وإليها

 

تدريبه  على الكشف بدقة في الطالب بالخصائص اللغوية للنص االقتصادي  ف املقرر إلى تعري  يهدف

يــــار الكلمــــة التــــي تتناســــب مــــع الســــياق والتمييــــز بــــين التعبيــــرات املعــــاجم االقتصــــادية وتعلــــم كيفيــــة اخت

ة  والتراكيـــب واملصـــطلحات املختلفـــة املرتبطـــة بمجـــال االقتصـــاد بهـــدف ترجمـــة النصـــوص االقتصـــادي

 .بصورة سليمة وأمينة ايهمن العربية وإل

ــه فـــي يهـــدف املقـــرر إلـــى تعريـــف الطالـــب بـــاألدب الروســـ ي، ومراحلـــه، ودوره فـــ  ( 1قراءات أدبية )  ي املجتمـــع الروســـ ي، ومكانتـ

 اللغة كوسيلة لتحليل النصوص أدبية في مراحل تاريخية مختلفة.

اســتخداما صـــحيحا  واســـتخدامهالخاصــة ا اعــد اللغــة الروســـيةيهــدف املقــرر إلـــى تعريــف الطالـــب بقو  ( 4دراسات لغوية ) 

 كتوبة. املختلفة، وتوظيفهم للتعبير عما يريد سواء في صورة شفهية أو م ابمعانيه

يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى تـــــدريب الطـــــالب علـــــي كتابـــــة نصـــــوص مقاليـــــة طويلـــــة باللغـــــة الروســـــية فـــــي مختلـــــف  ( 2كتابة ) 

م أنمــاط النصــوص املختلفــة مــن داة عــدة فقــرات باســتخاملوضوعات وتــدريب الطالــب أيضــا علــى كتابــ 

 سردية ووصفية وإرشادية وغيرها.

 مقررات املستوى الثالث )فصل الخريف( 

علمية وتقنية  ترجمة  

 من العربية وإليها

يهدف املقرر إلى تــدريب الطالــب علــى أســاليب الترجمــة العلميــة والتقنيــة والتركيــز علــى فحــوى املوضــوع 

الطالــب علــى ترجمــة النصــوص مــن العربيــة وإليهــا فــي مجــاالت ب بشــكل مباشــر وتــدري العلمــي ومعالجتــه

ــا واإلملـــــام بـــــأهم املصـــــطلحات العلميـــــة العلـــــم املختلفـــــة فـــــي الطـــــب والطبيعـــــة والكيميـــــاء والتكن ولوجيـــ

 الواردة. 

ترجمة سياحية وأثرية 

 من العربية وإليها

ن العربيــــة وإليهــــا، مــــ  املجــــاالت الســــياحيةيهــــدف املقــــرر إلــــى تــــدريب الطالــــب علــــى ترجمــــة النصــــوص فــــي 

لطرق املتبعة وترجمة املصطلحات التي تتعلق باآلثار التاريخية واملعالم السياحية وشرح األساليب او ا

 لترجمة النصوص السياحية.

الطالب يهدف املقرر إلى دراسة منظومة علم الصرف وعلم النحو في اللغة الروسية الحديثة وتعريف  علم الصرف والنحو 

 استخدام التراكيب النحوية املختلفة. جيدوبين العلوم األخرى الخاصة باللغويات كي يم الفرق بينه

 ث )فصل الربيع( مقررات املستوى الثال

ترجمــــــــــــــة قانونيــــــــــــــة مــــــــــــــن 

 العربية وإليها

وتــدريب الطالــب باألسلوب القــانوني الــذي يتميــز بخصوصــيات خاصــة يهدف املقرر إلى تعريف الطالب 

 .املحتلفة ونقلها بصورة أمينةواملراسالت القانونية  ودأسلوب ترجمة العق ى لع

ترجمة أدبية من العربية 

 وإليها

ريف الطالب بخصائص الترجمة األدبية التي تختلف عن الترجمة في أي مجال أخر يهدف املقرر إلى تع

واردة الــ لمفــردات والتعبيــرات وتدريب الطالب طرق ترجمــة الخلفيــات الثقافيــة والتاريخيــة والحياتيــة ل

 في النصوص األدبية املختلفة. 
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مبــــــــــــادئ االشــــــــــــتقاق فــــــــــــي 

 اللغة الروسية 

كـــــي كـــــوين الكلمـــــة فـــــي اللغـــــة الروســـــية وطـــــرق اشـــــتقاق الكلمـــــات يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى تعريـــــف الطالـــــب بت

 .يستخدمها في تفكيك الكلمة ومعرفة أجزائها واستنباط معناها

ثقافــة املجتمــع الروســ ي ف علــى العالقــة بــين اللغــة والثقافــة بغــرض تحليــل عــر هــذا املقــرر إلــي الت يهــدف حضارة اللغة وثقافتها

 لى املستوى اللغوي.وحضارته وأسلوب تفكيره وانعكاس ذلك ع

 

 مقررات املستوى الرابع )فصل الخريف( 

مدخل إلى مناهج  

 العلمي  البحث

اتـــــه املنهجيـــــة اءالعلمـــــي وخطواتـــــه وإجر  يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى تعريـــــف الطالـــــب باألســـــس العلميـــــة للبحـــــث

على ومناهج البحث األساسية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومجاالت استخدامها. ويحتوى املقرر 

األســاليب املختلفــة املســتخدمة فــي البحــث العلمــي وأدوات جمــع البيانــات، وأســاليب البحــث الوصــفية 

ـــــاء، وتحليــــــل ، واملالحظــــــة، واملقــــــابالت بأنواعهــــــاوالتاريخيــــــة ضــــــمون، وأنــــــواع العينـــــــات امل، واالستقصــ

 محددة.املختلفة وأسس استخدامها مع التطبيق على مشكالت بحثية 

الترجمة بمساعدة  

 حاسوب ال

ومميــزات أجهــزة  وبــرامج الترجمــة اآلليــة يهدف هذا املقــرر إلــى تعريــف الطالــب ببــرامج الترجمــة ومميزاتهــا

لحاســــوب فــــي الترجمــــة واســــتخدام ا ســــتخداما ريب الطالــــب علــــى تــــداالتصــــاالت الحديثــــة فــــي الترجمــــة و 

 القواميس اإللكترونية. 

ترجمة منظورة من  

 ( 1العربية وإليها ) 

لــى ماهيــة الترجمــة املنظــورة واختالفهــا عــن األنــواع األخــرى مــن الترجمــات الشــفهية يتعــرف الطالــب ع

ــا واملجــــاالت التــــي تســــتخدم فيهــــا كمــــا يتــــدرب الطالــــب علــــى  ــلي املوأهميتهــ ور نظــــ اســــتيعاب الــــنص األصــ

وإعطاء الترجمة الصحيحة لــه بهــدف توظيــف حاســتي النظــر والنطــق بحيــث يــتمكن مــن ترجمــة الــنص 

 اضحة.إلى لغة سليمة وو 

ترجمة تتبعية من  

 ( 1العربية وإليها ) 

النقــل باملشكالت اللغوية، والثقافية، والنفسية التي تؤثر على عملية يهدف املقرر إلى تعريف الطالب 

م نقلــه بالســرعة وبالدقــة املطلوبــة. كمــا يــتم تــدريب الطالــب علــى العناصــر غيــر عــدالــدقيق للمعنــى، أو 

وغيرهــا ومــا لهــا مــن تــأثير كبيــر علــى نقــل املعنــى وإحــداث التــأثير املطلــوب املنطوقة كاإلشارات واإليماءات  

 بهدف تدريب الطالب على الترجمة التتبعية من اللغة العربية وإليها.

ترجمة فورية من  

 ( 1إليها ) و  العربية

يهــــدف هــــذا املقــــرر إلــــى تــــدريب الطالــــب علــــى الترجمــــة الفوريــــة مــــن اللغــــة العربيــــة إلــــى اللغــــة الروســــية 

لعكـــس. وتـــدريب الطالـــب علـــى توظيـــف حاســـتي الســـمع والنطـــق بحيـــث يـــتمكن مـــن اإلنصـــات الجيـــد وا

، ومالحظــة هات إلقاء املتحدث األصلي لللمتحدث لتحويل جمله وفقراته إلى اللغة الهدف في نفس وق

حاالت املتحدث االنفعالية من حماس أو هدوء حسب النص الذي يلقيه، ويتدرب على حسن توظيف 

 ترجمته ليتناسب مع أسلوب وصياغة النص األصلي املنطوق. لغته في 

 مقررات املستوى الرابع )فصل الربيع( 

 طــــرق  ويطبــــق  خاللــــه مهاراتــــه مــــنبحثــــي ترجمــــي يطــــور الطالــــب  يهــــدف هــــذا املقــــرر إلــــي تنفيــــذ مشــــروع قاعة بحث 

ــع، وكيفيــــة اســــتخالص ا ملعلومــــات البحـــث الســــليمة وخصــــائص الكتابـــة األكاديميــــة واســــتخدام املراجـ

 تقويمه.وتوصيفها. وتشكل لجنة ملناقشة الطالب في البحث و 

ــا واال يهـــدف املقـــرر إلـــى تعريـــف الطالـــب بـــاألنواع املختلفـــة مـــن ا دراسات معجمية  ــا فـــي خـــ ملعـــاجم وأهميـــة كـــل منهـ تالف بينهـ

يــر كيــف تســاهم فــي اســتيعاب الطالــب للمــادة العلميــة و تــوفر لــه الكثأســلوب صــياغة املــادة املعجميــة و 
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مــــن الوقــــت والجهــــد بهــــدف تمكــــين الطالــــب مــــن مقارنــــة املعــــاني املختلفــــة الــــواردة وأن يحــــدد أي معنــــى 

جــادة الطالـــب اســـتخدام إ تناولــه بالدراســـة.  إلــى جانـــبســيختار ويكـــون األقــرب إلـــى روح الــنص الـــذي ي

ــا الختيــــار امل فـــردات املناســــبة األنـــواع املختلفــــة مـــن املعــــاجم فـــي أثنــــاء عمليـــة الترجمــــة مـــن العربيــــة وإليهـ

.
َ
 أسلوبيا ودالليا

ترجمة منظورة من  

 ( 2العربية وإليها ) 

الترجمـــة الصـــحيحة لـــه وتـــدريب  الســـريعة لللـــنص األصــلي املنظـــور بهـــدفيتــدرب الطالـــب علـــى القـــراءة 

 طالب على طرق اإللقاء السليم للنص و وفقراته بلغة سليمة.ال

ترجمة تتبعية من  

 ( 2العربية وإليها ) 

املقــــرر إلــــى تــــدريب الطالــــب علــــى التقنيــــات واملهــــارات املختلفــــة للترجمــــة التتبعيــــة، كمهــــارة يهــــدف هــــذا 

اس الثالثـــة حـــو وتـــدوين املعلومـــات، وتوظيـــف ال االســـتماع، والفهـــم، واالســـتيعاب، وتحليـــل املضـــمون،

 النظر والسمع والنطق واستخدام الذاكرة قصيرة األمد في علمية تخزين املعلومات.

ن  ترجمة فورية م 

 ( 2العربية وإليها ) 

يهدف هذا املقرر إلى تدريب الطالب على الترجمة الفورية من اللغة العربية وإليهــا فــي مجــاالت مختلفــة 

تــدريب و  نيــات واملهــارات املختلفــة للترجمــة الفوريــة.تقالل التطبيقــات العمليــة علــى الللنصوص مــن خــ 

تحدث االنفعالية ويتــدرب علــى حســن مالحظة حاالت املو الطالب على توظيف حاستي السمع والنطق 

 توظيف لغته في ترجمته ليتناسب مع أسلوب وصياغة النص األصلي املنطوق.

 خصص املقررات االختيارية في الت

اآللي   الحاسب  تطبيقات 

 ترجمة الفي 

يهدف هذا املقرر إلى تدريب الطالب على استخدام اإلمكانيات والتطبيقات التي يوفرها الحاسب اآللي 

 عملية الترجمة واستخدام قواعد البيانات التي تضم املصطلحات املطلوبة  في 

نظريتهــا وتعريفــه أيضــا بــأنواع و  عنى الترجمة، أنواعهــا ومــذاهتهايهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بم مدخل إلى علم الترجمة

 النصوص وخصائصها وطرق تحليلها.

الترجمة   قضايا 

 ومشكالتها

أهم مشـــــكالت الترجمـــــة وأســـــبابها وتدريبـــــه علـــــى حـــــل بعـــــض هـــــذه بـــــ  ف الطالـــــبيـــــ عر يهـــــدف املقـــــرر إلـــــى ت

هيم، فــاوتــأثير ذلــك علــى نقــل املعنــى واملاملشكالت التي تواجه املترجم في اللغــة العربيــة واللغــة الروســية 

 األسلوب والترجمة، ودور الترجمة في التعريب، والتقدم العلمي والثقافي في العالم العربي.

وثا املنظمات  ترجمة  ئق 

 الدولية 

دراســـة مكونـــات الترجمـــة فـــي الوثـــائق الرســـمية للمنظمـــات الدوليـــة مثـــل منظمـــة األمـــم املتحـــدة، وبيـــان 

 املثالي من الترجمة.ع ذي يعد عصب النص، واستخالص النو أهمية املصطلح ال

في   الروسية  اللغة 

 أغراض املال واألعمال  

سوق العمل. و ذلك من خالل التعرف التام    التفاعل مع يهدف هذا املقرر الى تخريج طالب قادر على  

للغة الروسية  على كل ما يخص عالم املال واالعمال والشركات و ذلك من خالل االستخدام الفعال  

 ل االعمال والتواصل املنهي في مجال البورصة والشركات. جاتحدثا و كتابة في م

اللغة   في  املفردات  علم 

 الروسية 

لــى تعريــف الطالــب بمفــردات اللغــة الروســية مــن حيــث اشــتقاقها وأبنيتهــا ودالالتهــا يهــدف هــذا املقــرر إ

قية بهــدف ياعــاني والتعــابير االصــطالحية والســ الحقيقيــة واملجازيــة وظــواهر التضــاد والتــرادف وتعــدد امل

 استخدامها في ترجمة النصوص املتنوعة ترجمة صحيحة.
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ه ومجاالته ومميزاته. ودور السياق في فهم معنى الخطاب كوسيلة التعرف على مفهوم الخطاب ونشأت تحليل الخطاب 

 لتحليل النصوص وربط النص بأدواته.

مشروعات   إدارة 

 الترجمة 

هذا كي   يركز  على  الطالب  تدريب  على  العمل  فياملقرر  تنسيق  حيث  من  الترجمة  مشروعات  إدارة  ة 

في   الترجمة  مشروعات  إدارة  لتولي  الطالب  إعداد  بغرض  النشر  وترتيبه  ودور  الترجمة  مكاتب 

 والشركات الكبرى التي تتولى مشروعات ترجمة مختلفة. 

الدعائية   املواد  ترجمة 

 والتسويق 

العالمات   ترجمة  على  الطالب  تدريب  إلى  املقرر  مجال  ال يهدف  في  املستخدمة  والعبارات  تجارية 

 ة للمواد الدعائيةالدعاية والتسويق وما يتضمنه ذلك من فهم للخصائص الثقافية واألسلوبي

حيث   رجمة السمعبصرية الت والعلمي،  النظري  املستويين  على  السمعبصرية  املواد  لترجمة  الطالب  تأهيل  إلى  املقرر  يهدف 

التر  وقواعد  وقوانين  أسس  طريق  جميدرس  عن  والقواعد  األسس  هذه  ويطبق  السمعبصرية،  ة 

)ترجمة أشكالها  بكافة  والوثائقيات  األفالم  من  عدد  دوبالج،     ترجمة  الشاشة،  وذلك  على  إلخ( 

 باستخدام أحدث البرمجيات والتقنيات.  

ألدوات التي تستخدم  وا ب بخصائص الدراسات األسلوبية وأهدافها  يهدف هذا  املقرر إلى تعريف  الطال دراسات أسلوبية 

 في تحليل النصوص املختلفة من حيث الشكل واملضمون  

النصوص   ترجمة 

 العسكرية 

ر إلى تعريف الطالب بالخصائص اللغوية للنصوص العسكرية وتدريبه على الكشف بدقة  يهدف املقر 

ال  واملعرفة  السياق  مع  تتناسب  التي  الكلمة  اختيار  كيفية  وتعلم  العسكرية  املعاجم  يقة  دقفي 

 ة ومسميات العتاد العسكري بمختلف أنواعه واستخداماته. للمصطلحات العسكري

 

 

 


