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 مقدمه

ة الهادفة إلى تحقيق عنصر اإلتاحة في التعليم الجامعي في إطار سياسة الدول

القائمة على أساس الجودة تقدم كلية اآلداب بجامعة بني سويف برنامجا للترجمة 

 . بين اللغة العربية واأللمانيةالتحريرية 

 الحاجة للبرنامج وسوق العمل

ً بأهمية زيادة فرص التعليم العالي  تنمية أرصدتهم العلم والساعين ل لراغبيإيمانا

المعرفية والمهارية،  ورغبةً  في تأكيد دور الكلية في توسيع قاعدة المستفيدين من  

تتقدم الكلية بهذا البرنامج للتعليم  خدماتها والرقى بالمستوى العلمي والثقافي لطالبها،

 المتميز في الترجمة.
إلنتاجية إقامة المشروعات اجيع ة شمال الصعيد نهضة تنموية وتشتشهد منطق

الستثمارات المحلية واألجنبية فضال عن التطوارت ب اذياحية وجوالخدمية والس

االحتكاك  المية والتسارع المستمر في وتيرة ة واإلعالسياسية  والمتطلبات الثقافي

، ةهيئات األجنبية والمؤتمرات المتخصصة والعالميالمنظمات وال الدولي من خالل

 ،جمة التحريريةيات الترللقيام بعمل أكفاءإلى مترجمين  خلق حاجة حقيقية وملحة امم

مما  ،المؤسسات المحلية واألجنبية من كثيربالترجمات المتخصصة لل القيام يستطيعون

 استثماراً استراتيجياً قومياً.يجعل من البرنامج 

يقدم البرنامج فرصة حقيقية للدارسين للتقدم في مجال الترجمة على الصعيدين 

 واآلدابوالمهني تمكنهم من القيام بدور فعال في حقول مختلفة منها اإلعالم  األكاديمي

االستفادة من  يطمح إلى بني سويفواالقتصاد والقانون. فبرنامج الترجمة بجامعة 

هذا التقدم لصياغة خطة ارسات وتكنولوجيا الترجمة واستثمار في دالكبير  التقدم

 ،ات مستوىذيات ترجمة  رسين من إنجاز عملتهدف إلى تمكين الداتدريبية تعليمية و

ى مستوى منطقة التنموية والتطويرية ليس فقط علمع المشاريع  مر الذي يتناسباأل

البرنامج في إعداد كوادر شمال الصعيد و لكن على مستوى القطر بأكمله،  كما يسهم 

 .ت والفكرارم والمهاونقل العلى لة و مدربة عهلمؤ

مترجمين أكفاء على قدر كبير من الثقافة اللغوية في  حاجة سوق العمل إلىول

أن تضم الخطة الدراسية دراسة اللغة العربية فقد روعي  لمانيةغة األلغتهم األم والل

داء اللغوي األالخ..( مما ينعكس على  ةدراسة وافية )نحو وصرف وأدب وبالغ

 للطالب ويجعله قادراً على مواجهة الصعاب في عملية الترجمة.

المحور  باعتبارهاعلى الترجمة بأنواعها وأنماطها المتعددة طة ركزت الخقد و

الرئيسي لهذا البرنامج، كما ركزت في جزء كبير منها على المصطلحات المتعلقة بكل 

 ا. لترجمة مما يعطي الطالب القدرة على اإللمام بها وتنميتهت االمجا مجال من



4 
 

 اهداف البرنامج

البرنامج المطروح للراغبين في رفع مستواهم العلمي جال ليم في معتوفير فرص الت -1

  والثقافي واللغوي.

ً وأن البرنامج المطروح  يتيحتحقيق مبدأ خدمة الجامعة للمجتمع المحيط وخص -2  وصا

 فرصة للتعلم والتزود بالمعرفة في مجاالت تحتاج لها المنطقة الجغرافية للجامعة.   

فروع  في الترجمة والنقل اللغوي في مختلف تطوير المعرفة النظرية والتطبيقية -3

 . ميةالالسياسية و اإلعالمعرفة األدبية والعلمية والقانونية و

  .ات وأساليب الترجمة من خالل استخدام الحاسوبفي تقني تعزيز قدرات الطالب -4

المعاني النصوص و الفروق بين تحديد ذوق اللغوي الذي يمكن الطالب منتنمية الت -5

  فظية.تعبيرية واللواألساليب ال

  الترجمة.  السابقة في  مهاراتهم اللغوية وخبراتهمى تنمية قدرات الطلبة الذاتية بناء عل -6

 تنمية التخصصات المتقدمة في التعامالت اللغوية وفي الترجمة من وإلى اللغة -7

 .األلمانية

 والدولية.ية االحتياجات المحلالترجمة لتغطية  مجال ات كفاءة عالية فيإعداد كوادر ذ -8

 

 البرنامج قديمت لب ووسائأسبا

ً بأهمية إتاحة فرص التعليم العالي  العمـل والساعين لتنمية  لراغبيإيمانا

في تأكيد دور الكلية في توسيع قاعدة ورغبةً أرصدتهم المعرفية والمهارية، 

ا بهذية الكل تتقدم المستفيدين من خدماتها، والرقى بالمستوى العلمي والثقافي لطالبها،

  المتميز في الترجمة. لتعليمالبرنامج ل

م وحيث كونه يق يدي منليم التقلالتع ليم المتميز عن نظامالتع ويختلف نظام

م ا النظاهذيساعد  ذلكك، الدراسية المقرراتبعض تيار على حرية الطالب في اخ

ة التي يميئل التعلى الوساعلي توفير فرص التنمية الذاتية من خالل اعتماد الطالب عل

 . ليمالتع هذه النوعية منمج اروأهداف بتتناسب مع طبيعة 

لن  بأنه غير تقليدي ومحاكي للواقع العملي، ولذلك هذا البرنامج من تميزو

يعتمد هذا البرنامج على أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة األلمانية فقط، بل سيتم 

يئة التدريس( ومن لهم باع أيضا ًبالخبراء المتخصصين )من غير أعضاء ه االستعانة

 طويل في مجاالت الترجمة للتدريس والتدريب ونقل خبراتهم العملية للدارس.
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 المخرجات التعليمية

 الطالب من تحقيق ما يلي:  بنجاح سيتمكنعند االنتهاء من دارسة البرنامج 

استخدام التقنيات المختلفة بما فيها استعمال الحاسوب واألدوات المتقدمة  -1

  .ىاألخر

ونقل األفكار والمعلومات بوضوح ودقة في إطار مهني  مارسة اللغة بكفاءةم -2

  وباستخدام أساليب متنوعة.

 إتقان المهارات الالزمة لتحقيق ترجمات سليمة ذات مستوى مهني رفيع.   -3

وتقييـم النصوص المنشورة ت عالية من خالل التدريب في تحليل رااكتساب قد -4

ئية اد المرلموت واارالمؤتم بةنصوص المكتوجمات للذ التروفي تنفيوالمنقولة 

 . المسموعةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الباب الثاني 

  ئحة الداللية للبرنامجالال
 شروط االلتحاق (1مادة )

جامعة بني سويف من دارسي  - يستطيع االلتحاق بالبرنامج الطالب الذين التحقوا بكلية اآلداب -

ولي ادارة الكلية توزيع الطالب طبقا للشروط والضوابط التي اللغة األلمانية بالمرحلة الثانوية وتت

 يحددها قسم اللغة األلمانية. 

يُمكن قبول الطالب غير الدارسين للغة األلمانية بالمرحلة الثانوية بشرط اجتيازهم بنجاح دورة  -

 انية. طبقا للشروط والضوابط التي يحددها قسم اللغة األلمللغات وتأهيلية في اللغة األلمانية 

يُمكن قبول الخريجين الحاصلين على مؤهل عالي من إحدى الكليات أو المعاهد المصرية   -

 . لنفس الشروط السابق ذكرهاطبقا وأو ما يعادلها  72لسنة  44 الخاضعة لقانون

 (:2مادة )

يسجل الطالب رغباتهم في اختيار مقررات  يدرسونها من بيين المقيررات االختياريية المطروحية 

من متوسط عدد الطالب ، وتصدر من شيئون الطيالب قائمية  %25أدني لعدد الطالب يعادل بحد 

بأسييماء الطييالب المسييجلين فييي كييل مقييرر وتييوزع علييي األقسييام العلمييية فييي مييدة أقصيياها نهاييية 

األسبوع الرابع من بدء الدراسة، وتعتمدها لجنة اإلشراف على البرنامج، وال يجوز تعديل القائمة 

عد ذلك، وفيي حالية عيدم الوصيول للحيد األدنيى اليالزم لبيدء الدراسية فيي أحيد المقيررات النهائية ب

يوزع الطالب علي مجموعات المقررات األخرى التي استوفت الحد األدنيى لبيدء الدراسية حسيب 

 رغباتهم.

 (:3مادة )

 عتمدة(ساعة م 144الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج )

 (:4مادة )

الدراسة مقسمة علي فصلين دراسيين كحد أدنى، ويمكن الدراسة بفصل ثالث هو الفصل الصييفي 

 حال موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية على ذلك.

 (:5مادة )

الفصل الصيفي هو فصل دراسي مكثف يُدرس بيه المقيرر كيامالً لمين رسيب فييه أو للمعتيذر عين 

ير ومييايو بينفس عييدد السياعات المقييررة ، ويحيدد مجلييس الكليية مواعيييد بداييية امتحياني فصييلي ينيا

ونهاية الفصل الصيفي والحد األدني لعدد الطالب الالزم لبدء الدراسة بكل مقرر ورسوم الدراسة 

 والتدريس بعد موافقة مجالس األقسام المعنية.

 (:6مادة )

بحيد أقصيي عليى األقيل ول الدراسيي بأسيبوع يبدأ التسجيل في المقررات الدراسية قبل بداية الفصي

جميع مقررات الفصل الدراسي لمرحلة الليسانس، وينتهي التسجيل بنهاية األسبوع الثاني من كيل 

 فصل دراسي كحد أقصي.

 (:7مادة )

مين الدراسية  رابيعيجوز للطالب االنسحاب من مقرر سجل فيه فيي ميدة أقصياها نهايية األسيبوع ال

ذه الحاليية ميين المصيروفات الدراسييية لهييذا المقيرر إن وجييدت، وال يجييوز وال يعفيي الطالييب فييي هي

االنسحاب بعد ذلك إال بعذر قهري يقبله أسيتاذ المقيرر ويعتميده المرشيد األكياديمي ومجليس القسيم 

 ومجلس الكلية.
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 ( :8مادة )

يجوز للطالب االعتذار المسبق أو االنسحاب مين فصيل دراسيي كاميل سيجل فييه فيي ميدة أقصياها 

اية األسبوع السادس من الدراسة، وال يجيوز االنسيحاب بعيد األسيبوع السيادس إال بعيذر قهيري نه

 .يقبله المرشد األكاديمي ومجلس القسم ويعتمده مجلس الكلية

 (:9مادة)

 ال يجوز التسجيل في مقرر دون االنتهاء من دراسة المتطلب السابق له إن وجد.

 (:11مادة )

مين مجميوع السياعات المخصصية لكيل  %75حضور ال تقيل عين يجب أن يستوفي الطالب نسبة 

الئحية حرميان  –وبحد أقصي األسبوع الثاني عشير  – تاسعمقرر ، وتصدر ابتداء من األسبوع ال

ميين االختبييار النهييائي تضييم أسييماء ميين لييم يسييتوف النسييبة المقييررة ميين الحضييور فييي المقييررات 

ي هذه الحالية راسيبا إال إذا قيدم عيذرا قهرييا يقبليه الدراسية الواردة بهذه الالئحة، ويعتبر الطالب ف

أستاذ المقرر، ويعتمده المرشد األكياديمي ومجليس القسيم ومجليس الكليية، وفيي هيذه الحالية يعتبير 

 غائبًا بعذر. 

 (:11مادة )

ويتييرك للقسييم المسييئول عيين البرنييامج تحديييد  مييدة االختبييارات التحريرييية سيياعتان لكييل مقييرر

ً  المقررات التي سيتم  .عقد اختبارها شفهيا كلياً او جزئيا

 (: أساليب التقويم12مادة )

ويييتم توزيييع درجييات التقييويم لكييل مقييرر علييى النحييو درجيية  111الدرجيية الكلييية لكييل مقييرر  -1

 التالي:

 التوقيت النسبة المئوية البند

 االسبوع الثامن %11 (1اختبار تكويني )

 األسبوع الثاني عشر %11 (2اختبار تكويني )

 تقويم مستمر %11 أعمال السنة

 نهاية الفصل الدراسي %71 االمتحان النهائي

 بالنسبة للمقررات ذات الطبيعة الشفهية يتم توزيع درجات المقرر كالتالي: -

 التوقيت النسبة المئوية البند

 االسبوع الثامن %11 (1اختبار تكويني )

 األسبوع الثاني عشر %11 (2اختبار تكويني )

 تقويم مستمر %11 ال السنةأعم

 نهاية الفصل الدراسي %71 امتحان شفوي

 بالنسبة لمقرر قاعة البحث يتم توزيع درجات المقرر كالتالي: -

 التوقيت النسبة المئوية البند

 طوال الفصل الدراسي %31 تقويم مستمر

 الدراسينهاية الفصل  مناقشة شفوية %31بحث ورقي +  %41 بحث ورقي + مناقشة شفوية

مين إجميالي درجيات المقيرر، ويليزم للنجياح فيي أي  %51الحد األدنى للنجاح في أي مقرر دراسي  -2

 من مجموع درجات االختبار النهائي كحد أدني. %51مقرر حصول الطالب على نسبة 
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 تقديرات المقررات الدراسية: -3

 التقديرات النسبة المئوية التقدير عدد النقاط

4.11 A+ 45% فأكثر   

 ممتاز

 
4.11 A  43حتى  45أقل من%  

3.71 A-  41حتى  %43أقل من%  

3.31 B+  85وحتى  %41أقل من%  جيد جدًا 

3.11 B  81وحتى  %85أقل من%  

2.71 B-  75وحتى  %81أقل من%  جيد 

2.31 C+  71وحتى  %75أقل من%  

2.11 C  65وحتى  %71أقل من%  مقبول 

1.70 C-  61وحتى  %65أقل من%  

1.30 D+  55وحتى  %61أقل من%  

1.00 D  51وحتى  %55أقل من%  

1.11 F  51أقل من%  راسب 

 PASS ها ناجح(ناجح )بالنسبة للمقررات التي يكتفى ب   

 FAIL راسب(ها راسب)بالنسبة للمقررات التي يكتفى ب   

 WITHDRAW(w) منسحب  

 Incomplete (I) غير مكتمل  

 

ذر قهري تقبله إدارة الكلية لعدم حضور االمتحان النهائي ألي مقرر يحتسب له تقدير إذا تقدم الطالب بع -4

على األقل من  %61في هذا المقرر بشرط أن يكون حاصال على  (INCOPMLETE)غير مكتمل 

درجات األعمال الفصلية واالختبارات التكوينية، وأال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحان النهائي. 

يتاح للطالب فرصة تأدية االمتحان النهائي للمقرر في الفصل الدراسي التالي وفي  (I)ة تقدير وفي حال

الموعد الذي يحدده مجلس القسم العلمي وتحتسب الدرجة النهائية للمقرر على أساس الدرجة الحاصل 

 عليها في األعمال الفصلية السابق الحصول عليها.

 ق للطالب تغيير المقرر.إذا كان الرسوب في مقرر اختياري فيح -5

تحسب األوزان الرقمية للمقررات على أساس أنها عدد الساعات المعتمدة في المقرر مضروبة في عدد  -6

 النقاط التي حصل عليها الطالب طبقا للجدول أعاله.

( يحتسب له التقدير الذي حصل عليه Fعند إعادة الطالب دراسة مقرر سبق وأن حصل فيه على تقدير ) -7

 ( وعند حساب المعدل التراكمي يحتسب له التقدير األخير فقط.Cادة بحد أقصى ) في اإلع

 األوزان الرقمية( بقسمة مجموع Grade Point Average( )GPAيحسب المعدل الفصلي للطالب ) -8

التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة التي أتمها في كل 

  المقررات.
حاصل جمع الساعات المعتمده لهذه  ÷عدد ساعاته المعتمدة(  xكل مقرر فصلي نقاط حاصل ضرب )مجموع 

 (المقررات

( بقسمة Cumulative Grade Point Average( )CGPAيحسب المعدل التراكمي للطالب ) -4

التي حصل عليها في كل المقررات على مجموع عدد الساعات المعتمدة لهذه  األوزان الرقمية

 ت. المقررا
حاصل جمع الساعات المعتمده لهذه  ÷عدد ساعاته المعتمدة(  xكل مقرر تم دراسته نقاط مجموع حاصل ضرب )

 (المقررات
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يبدأ التسجيل في االلتماسات للتظلم من النتيجة اعتباًرا من اليوم التالي إلعالن النتيجة في كل فصل  -11

 م أي التماسات بعد انقضاء هذه المدة.دراسي على حدة ولمدة عشرة أيام عمل ويسقط الحق في تقدي

تعلن نتيجة االلتماسات للطالب خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء العشرة أيام وهي مدة التسجيل  -11

 لاللتماسات.

 ال يحق للطالب تقديم التماسات للتظلم في مقررات أعلنت نتيجتها في فصل دراسي سابق. -12

 متطلبات التخرج من البرنامج (:13مادة )

 .على األقل 1.71الحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو               

 (: الدرجة العلمية 14مادة )

فيي الترجمية شيعبة الليسيانس درجية األداب كليية بنياء عليي طليب  بنيى سيويفتمنح جامعة 

بأحييد التقييديرات اآلتييية علييى أن يوضييح فييي شييهادة الليسييانس اللغيية الثانييية والتقييدير  اللغيية األلمانييية

 والمجموع التراكمي والمعدل التراكمي اوالنسبة المئوية للمجموع التراكمي: 

 فأكثر. %41   بتقدير "ممتاز"

 .%41إلي أقل من  %81 بتقدير "جيد جدا" 

 .%81إلي أقل من  %71 بتقدير "جيد" 

 .%71إلي أقل من  %61  ر "مقبول"بتقدي 
يُمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة حصووله علوي الليسوانال لوالل أربوع سونوات كحود أقصوي بتقودير "جيود جودا " أو 

"ممتاز" في جميع الفصول الدراسية التي يسجل فيها بشرط عدم رسوبه في أي مقرر، ويشترط عدم توجيه اللوم لوه 

 .يه لسوء السلوك أو الشغب أو توقيع أي جزاء تأديبي عل

 (:15مادة )

 في حالة رسوب الطالب في مقرر أو مقررين يلزم بإعادة ما رسب فيه في الفصل الصيفي. 

 (:16مادة )

الطالب الراسبون في أكثر من مقررين في السنة األولي لهم الحق في إعادة السنة كفرصة أخيرة. 

ً أو التحويل إلي أقسام أخرى كفرصة أخيرة أيض  .بموافقة مجالس األقسام المعنية ا

 (:  الفصل من الدراسة17مادة )

يمنح الطاليب الراسيب فيي أكثير مين مقيررين فيي نهايية العيام الدراسيي فرصية االختبيار فيي العيام  -1

الدراسي التالي في المقررات التي رسب فيها فقط، ويكون ليه حيق دخيول اليدور الثياني أو الفصيل 

إذا تكيرر رسييوبه فيي مقيرر أو مقيررين عليى األكثير، وفيي جميييع  الصييفي مين نفيس عيام اإلعيادة

األحوال ال تزيد فرص دخول االختبار النهائي لنفس العام الدراسي عن فرصيتين فقيط. ويلغيي قييد 

الطالب بعد المرة الثانية إذا رسب في أكثر من مقررين، وال يعاد قيده بعد ذليك إال بعيد ميرور ميدة 

 ام من تاريخ فصله، وذلك لمرة واحدة كفرصة أخيرة.أقلها ستة أشهر وأقصاها ع

إذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصى للدراسة وهو ضعف عدد سنوات الدراسة  -2

 فيتم فصله طبقا للقانون.

 (18مادة )

عند التحويل إلى البرنامج يسجل الطالب في المستوى الدراسي المناسب له بعد إجراء معادلة وفقا 

 تقره لجنة المعادالت بالكلية.ما ل
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 ( آليات رفع المعدل التراكمي19مادة )

يجوز للطالب إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المعدل التراكمي 

وتكون اإلعادة دراسة وامتحانا ويحتسب له التقدير الذي حصل عليه في المرة األخيرة لدراسة 

 .المقرر

 (20مادة )

بعض المقررات بحد أقصى مقررين في المستوى  أو استحداث استبدالسم العلمي للق جوزي

 بعد موافقة مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية. وذلكالدراسي الواحد 

 (21مادة )

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية ان 

 – 51يم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة يقرر تدريس مقرر أو اكثر بنمط التعل

 بنظام التعليم عن بعد. % 51- 41وجهاً لوجه، وبنسبة  % 61

 (22مادة )

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية ان 

متحان في كل المقرر أو جزء يقرر عقد االمتحان إلكترونيا في مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد األ

 منه بما يسمح بتصحيحه الكترونيًا.
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 الباب الثالث 

 الهيكل العام للبرنامج

( ساعة معتمدة 144يتكون الهيكل العام للبرنامج من أربع مجموعات من المقررات مجموعها )

تأهيل الطالب بالمهارات وتمثل هذه المجموعات األركان األساسية للبرنامج التي تتكامل في 

 والمعارف المطلوبة للتخصص. وفيما يلي جدول توضيحي لهيكل البرنامج:

 عدد الساعات المعتمدة عدد المقررات النسبة المئوية مجموعة المقررات الدراسية البند

 16 8 %1111 متطلبات جامعة  أوال  

 22 12 %16.7 متطلبات كلية ثاني ا

 100 66 %6.92  جمتطلبات البرنام ثالث ا

 2 1 %298 مشروع التخرج )مناهج وطرق بحث( رابع ا
 122  إجمالي عدد الساعات

 
 

 لبرنامجالالئحة الدراسية ل

 : (إجبارية)جامعة المتطلبات -1
اجباريا بالفصل الدراسي  مقرر حقوق االنسانعلى ان يكون مقررات دراسية من بين المقررات التالية  أربعيتم اختيار 

 :ل من من المستوى األولاألو

 جدول )أ(

 الكود مسمى المقرر الدراسى عدد الساعات  عدد الوحدات

   نظرى تدريب 

 UNI 1 حقوق اإلنسان 2 - 2

 UNI 2 التسامح وحوار الثقافات 2 - 2

 UNI 3 المعاصر  المجتمع المصرى 2 - 2

 UNI 4 رات التفكير العلميهام 2 - 2

 UNI 5 تنمية بشرية 2 - 2

 UNI 6 مدلل إلي الثقافة العامة 2 - 2

 UNI 7 رات التفكير الفلسفيهام 2 - 2

 UNI 8 رات االتصالهام 2 - 2

 UNI 9 هوية وتاريخ مصر الحديث 2 - 2

 UNI 10 علم النفال 2 - 2

 UNI 11 نهر النيل: جغرافيا وتاريخ 2 - 2

  إجمالى عدد الساعات : 8
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 ة مقررات من مقررات الفنون التالية:اربعكما يختار الطالب دراسة 

 جدول )ب(

عدد  المستوى

 الوحدات

عدد الساعات 

 المعتمدة

 مسمى المقرر الدراسى
 الكود

   نظرى تدريب  

 او الفن المصري القديم  2 - 2 فرقة أولي

 الرسم 

UNI 12 

UNI 13 

 او  الفن القبطي واإلسالمي  2 - 2 فرقة ثانية

 فن الموسيقي 

UNI 14 

UNI 15 

 او الفن في عصر النهضة  2 - 2 فرقة ثالثة

 فن المسرح 

UNI 16 

UNI 17 

 او الفن الحديث  2 - 2 فرقة رابعة

 فن السينما 

UNI 18 

UNI 19 

  إ جمالى عدد الساعات  8 

 

  : (إجبارية)كلية المتطلبات  -2

 للغة االجنبية الثانية( 4مقررات للغة العربية +  8مقرر )  12عدد 

المتطلبات 

 قةالساب

عدد  المستوى

 الوحدات

عدد الساعات 

 المعتمدة

 الكود مسمى المقرر الدراسى

 

   نظرى تدريب   

 FAA 11 (1لغة عربية    ) 1 2 2 ترم اول فرقة أولي -----

 FAA 12 (2لغة عربية    ) 1 2 2 ترم ثاني فرقة أولي -----

 FAS 12 (1) أجنبية ثانية لغة 1 2 2 ترم ثاني فرقة أولي -----

FAA 11 (3لغة عربية  ) 1 2 2 ترم أول فرقة ثانية FAA 21 

FAA 12 (4لغة عربية  ) 1 2 2 ترم ثاني فرقة ثانية FAA 22 

FAS 12 (2) أجنبية ثانية لغة 1 2 2 ترم ثاني فرقة ثانية FAS 22 

FAA 21 (5) لغة عربية 1 2 2 ترم أول فرقة ثالثة FAA 31 

FAA 22 (6) لغة عربية 1 2 2 يترم ثان فرقة ثانية FAA 32 

FAS 22 (3) أجنبية ثانية لغة 1 2 2 ترم ثاني فرقة ثالثة FAS 32 

FAA 31  (7لغة عربية ) 1 2 2 رابعة ترم أولفرقة FAA 41 

FAA 32  (8لغة عربية ) 1 2 2 رابعة ترم أولفرقة FAA 42 

FAS 32  (4) أجنبية ثانية لغة 1 2 2 رابعة ترم ثانيفرقة FAS 42 

  إ جمالى عدد الساعات 24  
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 متطلبات البرامج:. 3

المتطلبات 

 السابقة
 الكود مسمى المقرر الدراسى عدد الساعات  عدد الوحدات المستوى

   نظرى تدريب   
 GTR 111 ( 1قواعد اللغة األلمانية ) 2 2 3 األول -----

 GTR 112 (1محادثات وأستماع ) 1 4 3 األول -----

 GTR 113 نصوص عامة 3 -- 3 األول -----

 GTR 114 (1تنمية مهارات كتابية ) 2 2 3 األول -----

 GTR 121  (2) قواعد اللغة األلمانية 2 2 3 األول -----

 GTR 122 ترجمة إلى العربية )عام( 1 4 3 األول -----

 GTR 123 ترجمة من العربية )عام( 1 4 3 األول -----

 GTR 124 (2)  تنمية مهارات كتابية 2 2 3 األول -----

GTR 111 ( 3قواعد اللغة األلمانية ) 2 2 3 الثاني GTR 211 

GTR 112 (2محادثات وأستماع ) 1 4 3 الثاني GTR 212 

GTR 123 (صحفية وسياسيةترجمة إلى العربية ) 1 4 3 الثاني GTR 213 

GTR 124 (ةصحفية وسياسيالعربية ) منترجمة  1 4 3 الثاني GTR 214 

GTR 113 (1نصوص نثرية ) 2 -- 2 الثاني GTR 215 

GTR 211 مدخل إلى علم اللغة 2 2 3 الثاني GTR 221 

GTR 123 ترجمة من العربية )اقصادية(  1 4 3 الثاني GTR 222 

GTR 122 ترجمة إلى العربية )أقتصادية( 1 4 3 الثاني GTR 223 

ةدول الناطقة باأللمانيحضارة وثقافة ال 2 -- 2 الثاني --  GTR 224 

GTR 124 (1تنمية مهارات القراءة والكتابة ) 1 2 2 الثاني  GTR 225 

GTR 211 علم المصطلح وعلم التراكيب  2 2 3 الثالث GTR 311 

GTR 212 (3محادثات وأستماع ) 1 4 3 الثالث GTR 312 

GTR 214 سياحية وأثرية( ترجمة من العربية 1 4 3 الثالث( GTR 313 

GTR 213 ( دعاية وتسويق) إلى العربيةترجمة  1 4 3 الثالث GTR 314 

GR 215 (2نصوص نثرية ) 2 -- 2 الثالث GTR 315 

GR 221 علم لغة النصعلم االساليب و 2 2 3 الثالث GTR 321 

GTR 222 نصوص قانونيةترجمة من العربية  1 4 3 الثالث() GTR 322 

GTR 223 ترجمة إلى العربية )تقنية وعلمية( 1 4 3 ثالثال GTR 323 

GTR 225 (2تنمية مهارات القراءة والكتابة ) 1 2 2 الثالث GTR 324 

GTR 224 (1تاريخ أدب وحضارة ) 2 -- 2 الثالث GTR 325 

GTR 311 وعلم تحليل الخطاب علم الداللة 2 2 3 الرابع GTR 411 

GR 312 (4ستماع )محادثات وأ 1 4 3 الرابع GTR 412 
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GTR 314 وثائق المنظمات )من العربية ترجمة  1 4 3 الرابع

 (الدولية

GTR 413 

 GTR 414 نظريات الترجمة  2 2 3 الرابع --

GTR 315 نصوص مسرحية 2 -- 2 الرابع GTR 415 

 GTR 421 تطبيقات الحاسب األلي في الترجمة 1 4 3 الرابع --

GTR 322 ية )نصوص أدبية(ترجمة  إلى العرب 1 4 3 الرابع GTR 422 

GTR 325 (2تاريخ أدب وحضارة ) 2 -- 2 الرابع GTR 423 

 إجمالي عدد الساعات   111  

 

  ساعات معتمدة( 4مشروع التخرج ) .4

المتطلبات 

 السابقة

عدد  المستوى

 الوحدات

عدد الساعات 

 المعتمدة

مسمى المقرر 

 الدراسى

 الكود

   نظرى تدريب   

 GTR 416 )ممتدة(مناهج وطرق بحث  2 4 4 الرابع --
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  سترشاديةالخطة الدراسية اال

 

 الخريف فصل - األول المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 111 2 2 3 تخصص -- ( 1) قواعد اللغة األلمانية 

2 GTR 112 ( 1محادثات وأستماع) -- 4 1 3 تخصص 

3 GTR 113 3 3 تخصص -- نصوص عامة -- 

4 GTR 114 2 2 3 تخصص -- (1) تنمية مهارات كتابية 

5 FAA 11 ( 1لغة عربية) -- 2 1 2 كلية 

6 UNI 1 2 2 جامعة -- حقوق اإلنسان -- 

 61 66 61 واحدة()ملحوظة: يتم حساب ساعتي التدريبات بساعة  اإلجمالي

 هي مقررات تخصص وتُدرس باللغة األلمانية. GTRكل المقررات المقيدة بكود  -

للمحادثات وجزء شفهيا  المحادثات واإلستماع على مدار المستويات األربعة تُعقد امتحانات جميع مقررات -

 .اإلستماع بمعمل اللغات

 للتقييم ويحسب للطالب متوسط الدرجة. امام لجنة ثالثيةتُعقد جميع االمتحانات الشفهية  -

 

 الربيع فصل - األول المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 121 ( 2قواعد اللغة األلمانية ) -- 2 2 3 تخصص 

2 GTR 122  4 1 3 تخصص -- العربية )عام( إلىترجمة 

3 GTR 123 )4 1 3 تخصص -- ترجمة من العربية )عام 

4 GTR 124 ( 2تنمية مهارات كتابية) -- 2 2 3 تخصص 

5 FAA 12 ( 1لغة اجنبية ثانية) -- 2 1 2 كلية 

6 FAS 12 ( 2لغة عربية) -- 2 1 2 كلية 

7 UNI 12 

UNI 13 

     اوالفن المصري القديم 

 فن الرسم 

 -- 2 2 جامعة 

 61 61 18  ـــــــــــــــالياإلجم
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 الخريف فصل - الثاني المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 211 ( 3قواعد اللغة األلمانية ) GTR 111 2 2 3 تخصص 

2 GTR 212 ( 2محادثات وأستماع) GTR 112 4 1 3 صتخص 

3 GTR 213  ترجمة إلى العربية

 (صحفية وسياسية)
GTR 122 4 1 3 تخصص 

4 GTR 214  العربية  منترجمة

 (صحفية وسياسية)
GTR 123 4 1 3 تخصص 

5 GTR 215 ( 1نصوص نثرية) GTR 113 2 2 تخصص -- 

6 FAA 21 ( 3لغة عربية) FAA 11 2 1 2 كلية 

7 UNI  -- 2 2 جامعة -- )جدول أ(متطلب جامعة   -- 

 61 61 61  اإلجمـــــــــــــــالي

 

 الربيع فصل - الثاني المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 221 مدخل إلى علم اللغة GTR 121 2 2 3 تخصص 

2 GTR 222  ترجمة من العربية 

 قتصادية()أ
GTR 123 4 1 3 تخصص 

3 GTR 223 )ترجمة إلى العربية )أقتصادية GTR 122 4 1 3 تخصص 

4 GTR 224  حضارة وثقافة الدول الناطقة

 باأللمانية

 -- 2 2 تخصص --

5 GTR 225 ( 1تنمية مهارات القراءة والكتابة) GTR 124 2 2 2 تخصص 

6 FAS 22 (2) لغة اجنبية ثانية FAS 12 2 2 2 ةكلي 

7 FAA 22 ( 4لغة عربية) FAA 

21  

 2 1 2 كلية

8 UNI 14 

UNI 15 

 او  واإلسالمي  الفن القبطي 

 فن الموسيقي 
 -- 2 2 جامعة --

 61 66 61  اإلجمـــــــــــــــالي
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 الخريف  فصل - ثالثال المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
لساعات ا

 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 311 علم التراكيب علم المصطلح و GTR 211 2 2 3 تخصص 

2 GTR 312 ( 3محادثات وأستماع) GTR 222  3 1 4 

3 GTR 313 ترجمة من العربية 

 )سياحية وأثرية(
GTR 213 4 1 3 تخصص 

4 GTR 314  دعاية ) إلى العربيةترجمة

 ( وتسويق
GTR 214 4 1 3 تخصص 

5 GTR 315 ( 2نصوص نثرية) GTR 215 2 2 تخصص -- 

6 FAA 31 ( 5لغة عربية) FAA 21 2 1 2 كلية 

7 UNI  -- 2 2 جامعة -- )جدول أ(متطلب جامعة   -- 

 61 61 61  اإلجمـــــــــــــــالي

 

 الربيع فصل - الثالث المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 

ية/ كل
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 321 علم لغة النصعلم االساليب و GTR 221 2 2 3 تخصص 

2 GTR 322  ترجمة من العربية )نصوص

 (قانونية
GTR 222 4 1 3 تخصص 

3 GTR 323  ترجمة إلى العربية 

 )تقنية وعلمية(

GTR 223 4 1 3 تخصص 

4 GTR 324 (2)والكتابةالقراءة  تنمية مهارات GTR 225 2 1 2 تخصص 

5 GTR 325 ( 1تاريخ أدب وحضارة) GTR 224 2 2 تخصص -- 

6 FAS 32 (3) لغة اجنبية ثانية FAS 22 2 1 2 كلية 

7 FAA 32 ( 6لغة عربية) FAA 22 2 1 2 كلية 

8 UNI 15 

UNI 16 

  اوالفن في عصر النهضة 

 فن المسرح 
 -- 2 2 جامعة --

 61 66 61  ـــــــــــــالياإلجمــ
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 الخريف فصل - الرابع المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 411 وعلم تحليل  علم الداللة

 الخطاب
GTR 311 2 2 3 تخصص 

2 GTR 412 ( 4محادثات وأستماع) GTR 312  3 1 4 

3 GTR 413  وثائق )من العربية ترجمة

  (المنظمات الدولية

GTR 313 4 1 3 تخصص 

4 GTR 414  2 2 3 تخصص -- نظريات الترجمة 

5 GTR 415 نصوص مسرحية GTR 315 2 2 تخصص -- 

6 GTR 416 )2 1 2 نخصص ---- مناهج وطرق بحث  )ممتدة 

7 FAA 41 ( 7لغة عربية) FAA 31 2 1 2 كلية 

8 UNI  -- 2 2 جامعة -- )جدول أ(متطلب جامعة   -- 

 61 60 01  اإلجمـــــــــــــــالي

   
 

 

 ربيعال فصل - رابعال المستوى

المتطلب  اســــم المقرر الكود م
 السابق

 متطلب
جامعة/ 
كلية/ 
 تخصص

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 تدريبات نظري

1 GTR 416 )2 1 2 صتخص -- مناهج وطرق بحث )ممتدة 

2 GTR 421  تطبيقات الحاسب األلي في

 الترجمة

 4 1 3 تخصص --

3 GTR 422  ترجمة  إلى العربية

 )نصوص أدبية(

GTR 322 4 1 3 تخصص 

4 GTR 423 ( 2تاريخ أدب وحضارة) GTR 325 2 2 تخصص -- 

5 FAS 42 (4) لغة اجنبية ثانية FAS 32 2 1 2 كلية 

6 FAA 42 ( 8لغة عربية) FAA 32 2 1 2 كلية 

7 UNI 17 

UNI 18 

   اوالفن الحديث 

 فن السينما 

 -- 2 2 جامعة --

 61 1 61  اإلجمـــــــــــــــالي

 
 

 


