
 دليل الطالب

برنامج ليسانس اللغة 
 العبرية وآدابها

 جامعة عٌن شمس
 كلٌة األلسن

ات السامٌةاللغلسم    

 البرنامج رسالة

 مؤهل خرٌج إلعداد العبرٌة اللغة برنامج سعىٌ»

 والبحث الترجمة مجال فً للعمل ومهنٌا علمٌا

 وخدمة العمل سوق فً المنافسة على ولادر العلمً،

 ٌهدف متخصص برنامج خالل من وذلن المجتمع،

 على لادر والباحثٌن الخرٌجٌن من جٌل إعداد إلى

 ثمافته على الحفاظ مع بوعً العبرٌة اللغة ثمافة نمل

 التعلم فً األخاللٌة المٌم باحترام وٌتسم المومٌة،

.«المهنٌة والممارسة

 للبرنامج العامة األهداف
 .وتحدثًا وكتابة لراءة العبرٌة اللغة إجادة -

  فرصة ٌتٌح مام واعٌة لراءة األدب لراءة -

 التً األدبٌة والنصوص الكتاب أهم على التعرف

 .العبرٌة اللغة ثمافة فً مختلفة عصورا تمثل

 ونصوص وأدب لواعد من العربٌة اللغة إجادة -

 من ٌمكن الذي النحو على ومطالعات ومراجع

 .العربٌة اللغة وإلى من الترجمة

 ومستوٌاتها اللغة بنٌة تحلٌل على المدرة -

 .العبرٌة اللغة فى المختلفة

 .العبرٌة اللغة جانب إلى ثانٌة أجنبٌة لغة إجادة -

  الحدٌثة التكنولوجٌا وسائل استخدام إجادة -

 .اآللً والحاسب

 المنطمً والتفكٌر النمدي التحلٌل على المدرة -

 .العلمٌة البحوث وكتابة واإلبداع

 المشـروعات فـى التفاعـل على المدرة -

 التواصل دعم إلى تهدف والتى الحضـارٌة

 وخارج داخل المماثلة والكلٌات الكلٌة بـٌن

 ومنظمـات الثمافٌـة المؤسسـات وكذا الوطن

 .المدنى المجتمع

 الثمافات حوار فى الهام بالدور الوعى تنمٌة -

 .المومٌة الهوٌة على الحفاظ مع
 

 

 األلسن لطاع كلٌات فً الوحٌد البرنامج ٌعد -

 لطاع ٌتسم حٌث العبرٌة، اللغة ٌدّرس الذي

 .اآلداب لطاع من أعلى أكادٌمٌة بمعاٌٌر األلسن

 سوق احتٌاجات مع البرنامج ٌمدمه ما ٌتوافك -

 فرص البرنامج خرٌج أمام تتوافر حٌث العمل،

  والصحافة الترجمة مثل :عدة مجاالت فً للعمل

 مؤسسات فً للعمل فرص وكذلن والسٌاحة،

 .ودبلوماسٌة عسكرٌة

  التدرٌس هٌئة أعضاء من نخبة المسم ٌضم -
 .ودولٌة محلٌة جوائز على والحاصلٌن المتمٌزٌن

 البرنامج تميز سمات

٢٠٢٢ - ٢٠٢١ 



 ؟بجامعة عين شمس لماذا كلية األلسن

 التً الكلٌات وأكبر أعرق من األلسن كلٌة تعتبر

 األوسط الشرق فً والترجمة اللغات بدراسة تعنً

 رائد ٌد على 1835 عام أنشئت حٌث وأفرٌمٌا

 عدد بالكلٌة ٌوجد .الطهطاوي رفاعة الشٌخ التنوٌر

 إلى اإللكترونً، التعلٌم ومعامل اللغات، معامل من

 الحدٌثة، الفورٌة الترجمة معامل من عدد جانب

 ولاعات األجهزة، بأحدث المزودة الكمبٌوتر ومعامل

 إلى باإلضافة هذا .التمنٌات بأحدث مجهزة درس

 وأجهزة كبائن بأحدث مزودة مؤتمرات لاعة

 استخدام على المعامل تلن تموم .الفورٌة الترجمة

 والمعدة الحدٌثة والبرمجٌات المتطورة التكنولوجٌا

 .متخصصة عالمٌة شركات بواسطة لذلن

 بالبرنامج االلتحاق شروط

 البرامجي االعتماد في الطالب دور
  لمعرفة ممرر كل توصٌف على االطالع -١

 .منه المستهدفة التعلم مخرجات
 التعلٌم عملٌة فً األساتذة مع المستمر التفاعل -٢

 المتنوعة التعلم أسالٌب تطبٌك ٌتم حتى والتعلم،

 والمهارات المعرفة واكتساب فعال، بشكل
 .العمل سوق ٌتطلبها والتً الالزمة

 للمساعدة الطالبً المرشد مع الدائم التواصل -٣

 أثناء الطالب ٌواجهها التً العمبات اجتٌاز فً

 .الدراسة

 والذي المٌدانً التدرٌب فً بفاعلٌة المشاركة -٤
 .العمل سوق متطلبات أهم ٌمثل

 والجودة البرنامج

:النحو التاليعلى نسب هيكل البرنامج توزع   

 النسبة المقررات م

 %13.5 ممررات اللغة العربٌة 1

اللغة األجنبٌة الثانٌة مرراتم 2  20.30%  

التخصصعلوم ممررات  3  64.5%  

 %1.7 (لاعة البحث))مشارٌع  4

 مواد رسوب ونجاح حموق اإلنسان/  حاسب آلً  5

 :البرنامج هيكل
  العبرٌة اللغة فً اللٌسانس درجة البرنامج ٌمنح -

 .وآدابها

 .سنوات أربع بالبرنامج الدراسة مدة -
 :من البرنامج هٌكل ٌتكون
واللغة األدب فً التخصص لغة ممررات 

 .والترجمة
العربٌة اللغة ممررات. 
ٌختارها التً) الثانٌة األجنبٌة اللغة ممررات 

 .(الطالب

ًٌا الطالب ٌكون أن -١  بمطاع االلتحاق لشروط مستوف

 .سنوًٌا للجامعات األعلى المجلس ٌحدده لما وفما األلسن
 %70 عن ٌمل ال ما على حاصال الطالب ٌكون أن -٢

 .الثالث اللغات مجموع فً

 مصر من المعادلة الشهادات طالب برنامجال ٌمبل -٣

 على حاصال الطالب ٌكون أن على العربٌة والبالد

 العامة الثانوٌة طالب علٌها حصل ًالت الدرجات مجموع

 .االلتحاق عام بنفس
  العربٌة لدانالب من الوافدٌن الطلبة برنامجال ٌمبل -٤

 أن شرٌطة فمط بلغتٌن العامة الثانوٌة على والحاصلٌن

 لبل الثانٌة اللغة فً تكمٌلً امتحان بأداء الطالب ٌلتزم

 اللغة اختٌار حك وللطالب) الثانٌة الفرلة إلى انتماله

 .(فٌها االمتحان ٌرغب ًالت الثانٌة

 (العبرٌة اللغة شعبة) السامٌة اللغات لسم ٌسعى

 ٌتبنى فهو لذلن البرامجً االعتماد على للحصول

 National“ المرجعٌة المٌاسٌة األكادٌمٌة المعاٌٌر
Academic Reference Standards” 

(NARS) ًالتً والمهارة المعرفة من األدنى الحد وه 

 الممارسة لضمان البرنامج خرٌج ٌمتلكها أن ٌجب

 .لمهنته الجٌدة

 التعلم وسائل تنوع  على البرنامج ٌحرص لذلن

 هذه بٌن ومن .مستوى أعلى إلى بالطالب للوصول

 المشارٌع خالل من التعاونً التعلم) :التعلٌمٌة الوسائل

 تنمٌة فً ودوره  self learningالذاتً التعلم /البحثٌة

 (E learning اإللكترونً التعلٌم /الطالب مهارات
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األلسن كلٌة طالب اتحاد 


