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 مقدمة

بإنشـاء جامعـة بـدر بالقـاهرة ومـا   2013فبراير سـنة    18بتاريخ    117بعد صدور القرار الجمهوري رقم  
تضمنه من كليات منها كلية اللغات والترجمة فقد قرر القائمون علـى الجامعـة البـدء بإنشـاء الكليـة تأسيسـا 

المنطقة إلى خدمات لغويـة على الحاجة الماسة للمجتمع المصري بعامة والمجتمع الصناعي الوليد في تلك  
دولية تسهم في دفع النشاط االقتصادي للتوسع المحلي والـدولي والحصـول علـى أفضـل الفـرا العالميـة 
للمنتجات التي تحمل عالمة "صنع في مصر"، فضال عن اإلسهام فـي تكـوين الصـورة اليهنيـة اإليجابيـة 

لمي وإقامة مراصد ومنتـديات ومـؤتمرات لمصر في الخارج عن طريق االنخراط في المجتمع العلمي العا
لغوية وأدبية وثقافية دولية بالمشاركة مع الدول التي تقوم الكلية بتدريس لغاتها. كما يقدم قسم اللغة العربيـة 

التوجـه فـإن الجامعـة سـوف تطـرا منحـا   اتعزيـز هـي بها خدماته لتعليم اللغة العربية لألجانب، ومن أجل  
يع األجانب على القدوم إلى مصر وتعلم اللغة العربيـة وفهـم أصـول الحضـارة دراسية دولية كل عام لتشج

 .العربية على نحو مستقيم وسليم
 :أقسام الكلية

 :تتكون الكلية من األقسام اآلتية

 الكود الحالة القسم  المسلسل 

 ENG مفعل اللغة اإلنجليزية 1

 CHI مفعل اللغة الصينية 2

 ITA مفعل اللغة اإليطالية 3

 ESP مفعل اللغة اإلسبانية 4

 FRA (يعرض )حسب إقبال الطالب اللغة الفرنسية 5

 GER مفعل اللغة األلمانية 6

 JAP (يعرض )حسب إقبال الطالب قسم اللغة اليابانية 7

 PER يعرض )حسب إقبال الطالب( قسم اللغة الفارسية 8

 TUR يعرض )حسب إقبال الطالب( اللغة التركية 9

 RUS (يعرض )حسب إقبال الطالب قسم اللغة الروسية 10

 ARA غير معروض حاليا اللغة العربية 11
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 :المعلومات األساسية للكلية
يتعلق هيا الباب بمفردات الرةية والرسـالة واألهـداف اإلسـتراتيجية التـي تتبناهـا كليـة اللغـات والترجمـة 

 بجامعة بدر بالقاهرة. 
 .: أن تصبح الكلية واجهة حضارية ووسيطا للتواصل بين الثقافات المختلفة حول العالمالرؤية
يصبحوا سفراء أكفاء لثقافتنا. مسايرة التقدم في عالمنـا تأهيل وتعزيز قدرات خريجي الكلية حتى  :  الرسالة

 .حتى نلبي احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل

 األهداف االستراتيجية 
 : التميز في مجال التعليم.الهدف األول

تسعى كليـة اللغـات والترجمـة لتحقيـق الريـادة العلميـة مـن خـالل تقـديم بـرامج ومهـارات أكاديميـة تلبـي 
 احتياجات سوق العمل.

 : التميز في مجال البحث العلمي.الهدف الثاني

 تسعى كلية اللغات والترجمة لتوفير مناخ متميز للبحث العلمي مرتبط بالخدمات المجتمعية والتنمية.

 التميز في مجال الخدمات المجتمعية والتنمية.  الهدف الثالث:

 في الخدمات المجتمعية.تلتزم كلية اللغات والترجمة بزيادة اسهاماتها 

 الوصول إلى العالمية. الهدف الرابع:

 تسعى كلية اللغات والترجمة لتنمية قدراتها التنافسية على األصعدة المحلية واالقليمية والعالمية.

 تطوير القدرات المؤسسية. الهدف الخامس:

ل تحقيـق الجـودة االداريـة تسعى كلية اللغات والترجمة الى تطبيق أحدث أساليب الحوكمة والـدعم مـن أجـ
 الشاملة.

 نظام الدراسة
والساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديـد   المعتمدة.تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات   .1

ساعة دراسية نظرية أسبوعية أو سـاعتين عمليتـين أو تطبيقيتـين أسـبوعيا ،   وتعادلوزن المقرر الدراسي  
 وزن كل مقرر من الساعات المعتمدة أمامه في الخطة.  التدريب، ويظهربخالف ساعات 

يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعا  دراسيا  يعقـب كـل منهمـا  .2
بـين الفصـلين الدراسـيين الرئيسـيين عطلـة نصـم العـام.  ويمكـن إقـرار فصـل االمتحان النهائي ويفصل  

أســابيع علــى أن تــتم مضــاعفة ســاعات التــدريس  8دراســي صــيفي مكثــم بموافقــة مجلــس الكليــة مدتــه 
سـاعات  9لكل مقرر، وال يسمح للطالب التسـجيل فـي الفصـل الصـيفي ألكثـر مـن   األسبوعية المخصصة

  لتالية:إحدى الحاالت امعتمدة في 

 أ. عدم استيفائه الحد األقصى للعبء الدراسي في أحد الفصلين الدراسيين الرئيسيين أو كالهما. 
 ب. رغبته في إعادة دراسة مقرر سبق له دراسته ورسب فيه. 
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 .CGPAج. رغبته في رفع تقديرات مقرر سبق له دراسته لتحسين المتوسط العام للنقاط 

 د. إذا ترتب على هيا التسجيل تغيير حالة الطالب لالنتقال إلى المستوى األعلى. 
 هـ. استكماله لمتطلبات التخرج.  

( ساعة معتمدة بحد 414يتطلب الحصول على الدرجة العلمية إكمـال الطالب لمائة وخمس وأربعين ) .3
درجـة الليسانس في اللغات والترجمـة مـن   علىأدني ويمكن للطالب المنتظم أن يكمـل متطلبات الحصـول  

أي قسم من أقسام الكلية في ثمانية فصول دراسية رئيسية يتم إنجازها وفقا للخطة الدراسية بكل قسـم وبمـا 
  لحالية. من المادة ا 4ال يتعارض مع ما هو وارد في الفقرة 

 18ساعة معتمـدة أسـبوعيا ، والحـد األقصـى هـو  12األدنى للعبء الدراسي للطالب المنتظم هو  الحد  .4
سـاعة معتمدة أسبوعيا  بناء علـى   21ويمكن زيـادة العبء الدراسي في الفصل الواحد إلى    ساعة أسبوعيا ،

 .توصية المرشد األكاديمي وموافقة عميد الكلية

 عامة للوفاء بمتطلبات الجامعة هي:  كمقررات إجباريةلمرحلة الليسانس  المقررات التي تدرس .5

 حقوق اإلنسان  .أ

 مهارات التفكير العلمي وكتابة التقارير .ب 

 عامة للوفاء بمتطلبات الجامعة هي:  كمقررات اختياريةالمقررات التي تدرس لمرحلة الليسانس  .6

 واتخاذ القرار حل المشكلةمهارات  .أ

 المعلوماتتكنولوجيا  .ب

 م النفس ومهارات التواصل لع .ت

 التاريخ المصري .ث

 المقررات التي تدرس لمرحلة الليسانس كمقررات إجبارية عامة للوفاء بمتطلبات الكلية هي:  .7

 اللغة العربية  .أ

  اللغة األجنبية الثانية .ب 

ــادة  .8 ــا يحــدد أيضــا م ــى حــدا، كم ــات التخصــ  يحــددها كــل قســم عل ــة لمتطلب ــررات االختياري المق
 الخطة التدريسية للبرنامج (.  ميز)راجعالت

 العبء الدراسي
على كل طالب أن يقوم شخصيا  بتسجيل المقررات الدراسية التي يدرسها فى بداية كل فصل دراسـي  .1

مع ضرورة أن يتم اختيار المقررات وعدد الساعات والتسجيل بموافقة المرشد األكـاديمي مـع مراعـاة مـا 
 ل. ، ويجوز للكلية التجاوز عن هيا الحدود لدواعي التخرج أو تجنب الفص6ورد في المادة  

أو أكثـر( أن يتجـاوز الحـد األقصـى للتسـجيل  3,4يمكن للطالب المتفوق )اليي يبلغ معدله التراكمـي  .2
سـاعات خـالل مسـارا الدراسـي الكامـل فـي   9ساعات في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصـى    3بمقدار  

 . CGPAكمي مقررات دراسية اختيارية تخصصية على أن يضاف تقديرا على متوسط نقاط التقدير الترا

 ساعة معتمدة.  12بتسجيل أكثر من  2 عن CGPAال يسمح للطالب اليي يقل متوسط  .3

 ساعات معتمدة فقط.  9يبلغ الحد األقصى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي  .4
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 التسجيل

 .علي الطالب االنتهاء من تسجيل المقررات الدراسية قبل أسبوع من بداية الفصل الدراسي .1

يجوز للطالب اليي لم يتمكن من التسجيل لعير قهري يقبله عميد الكلية أن يسـجل تسـجيال متـأخرا  -2
 خالل الفترة اإلضافية للتسجيل وهي األسبوع األول من الفصل الدراسي اليي سجل فيه. 

 ال يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة إال بعد دراستها والنجاا فيها.  -3

 إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه من قبل ويعيد المقرر دراسة وامتحانا. يحق للطالب  -4

 CGPAيجوز للطالب أيضا إعادة تسجيل مقرر درسه ونجح فيه من قبل ويريـد إعادتـه لتحسـين   -5
 وذلك بالفصل الصيفي وبعد موافقة مجلس الكلية. 

درس المتطلب السابق نجاحـا   يجوز للطالب أن يسجل مقررا متزامنا مع متطلبه السابق إذا كان قد  -6
أو رسوبا وكان تخرجه يتوقم على ذلك، وذلك بعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم وعميـد 

 الكلية. 

 تعديل تسجيل المقررات واالنسحاب منها
بعد موافقة مرشدا األكاديمي أن يعدل تسجيل المقررات، سواء باإلضافة أو الحـيف أو   يجوز للطالب  .1

األسابيع الثالثة األولى من بدء الدراسة وذلك بمـا ال  يخـل بالعـبء الدراسـي المنصـوا   االستبدال خالل
 ( من هيا الالئحة. 8عليه في المادة )

أي مقرر أو مقـررات خـالل ثمانيـة   من دراسةيحق للطالب أن ينسحب بعد موافقة مرشدا األكاديمي   .2
أسابيع على األكثر من بدء الدراسة. ويسجل هيا المقرر في سجل الطالب األكاديمي بتقدير "منسـحب دون 

" بشرط أال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموا بها قبل االنسـحاب، أو أن يخـل ذلـك Wرسوب  
. وفي هيا الحالة ال يدخل االنسحاب حساب متوسط نقـاط ئحة( من هيا الال8بالعبء الدراسي طبقا للمادة )

   .CGPAتقدير التراكمي 
في حالة انسحاب الطالب بعد الفترة المحددة يعتبر راسبا في المقرر ويحصـل علـى تقـدير "منسـحب  .3

 . CGPA" وفي هيا الحالة يدخل هيا التقدير في متوسط نقاط التقدير التراكمي WFبرسوب 

نسحاب نظرا لألعيار القهرية من أي مقرر بعد هيا الميعاد على لجنة شئون التعليم تعرض حاالت اال .4
والطالب للنظر فيها وإقرارها من مجلس الكلية، على أال يخـل االنسـحاب بالعـبء الدراسـي للطالـب وفقـا 

 (.8للمادة )

بإعـادة دراسـة  ويقـوم W الطالب اليي يحصل على موافقة الكلية على االنسحاب يحصل على تقـدير .5
المقررات التي انسحب منها في فصل دراسي الحق دراسة وامتحانا، وال تدخل هيا المقررات فـي حسـاب 

 . CGPAمتوسط تقديرا التراكمي 

 ال تسري هيا الحقوق في تعديل تسجيل المقررات واالنسحاب منها على الفصل الصيفي.  .6
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 المواظبــــــــة
 .باالنتساب الدراسة في كلية اللغات والترجمة باالنتظام وال يسمح فيها  .1

% من مجموع الساعات الدراسـية يوجـه لـه 10حينما تصل نسبة تغيب الطالب عن الدراسة إلى   .2
 ثان.% يوجه له إنيار 20. وحينما تصل النسبة إلى إنيار

% مـن دخـول 25الدراسـة إلـى  المجلـس الكليـة أن يحـرم الطالـب الـيي تصـل نسـبة تغيبـه عـن .3
 .WF برسوب االختبار النهائي، ويحصل على تقدير منسحب 

إذا تقدم الطالب بعير تقبله لجنة شئون التعليم والطالب ويقـرا مجلـس الكليـة فيعتبـر غائبـا بعـير  .4
  . CGPA" وال يدخل في حساب Iورمز  Incomplete"لم يكمل مقبول ويحصل على تقدير منسحب 

 
 االنقطاع عن الدراسة

سـواء  يعتبر الطالب منقطعا  عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من الفصـل الدراسـي .1
دراسيين متتالين وبحـد  الدراسة لفصلينكان ذلك بعير مقبول أو بدون عير، ويجوز للطالب أن ينقطع عن 

الدراسـة لفتـرة أطـول بـدون عـير يقبلـه من الجامعـة إذا انقطـع عـن  متتالية ويفصلفصول غير  3أقصى  
 .مجلس الكلية ويوافق عليه رئيس الجامعة

  يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إليقاف القيد بالجامعة حسب الشروط والضوابط الواردة في البند السابق. .2

 :اإلرشاد األكاديمي

 نظـام اإلرشـاد األكاديمـي 

يوجد نظام لإلرشاد األكاديمي للطالب المسجلين بالبرنامج. ويقوم مجلس القسـم بتوزيـع الطـالب المقيـدين 
بالقسم على مرشدين أكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، بناء  على توصية وكيل التعليم والطالب، 

( 7معلن في الئحة الكلية )مـادة  ويستمر المرشد األكاديمي في مهمته مع الطالب حتى تخرجه. وهيا النظام
 وفي دليل الطالب. 

والمهام المنوطـة  ياألكاديمكما تحدد الئحة اإلرشاد األكاديمي المهارات التي ينبغي أن تتوافر في المرشد  
  .ي واعتماد الئحة االرشاد انشاء وحدة االرشاد األكاديم علىولقد تم الموافقة  وواجباته.له 

وهناك عدة وسائل يتبعهـا المرشـد األكـاديمي لمتابعـة مسـتوى تقـدم الطـالب فـي البرنـامج مثـل اللقـاءات 
الدورية من خالل جدول زمني محدد ومعلن للطلبة، كما يقوم المرشد بلقاءات فردية إذا تطلب األمر بحيث 

 يتم تحديد عدد معين من الطالب تحت اشراف كل مرشد أكاديمي. وهناك وسائل 

 لتسجيل الطالب ومتابعة تقدمهم الدراسي.  SISخرى مثل برنامج أ

 

 



 
 

11 

 

  : المرشد األكاديمي مهام والتزامات
مساعدة الطالب على اختيار المقررات التي يسجلها وتحديد العبء الدراسـي المناسـب والمتـوازن  •

واستعداداته. ويعتبر رأي المرشد األكاديمي غير   ،وقدراتهلظروفه،  وفقا    ،دراسيكل فصل    له في
هـو   ب فيـه. والطالـملزم إال في وجوب احترام الطالـب لالئحـة القسـم والخطـة الدراسـية السـارية  

 عن المقررات التي يسجل فيها بناء على رغبته.  لمسؤولا
متابعة أداء الطالب في المقررات التي سـجلها علـى مـدار العـام الدراسـي وتسـجيل كافـة البيانـات  •

 .في بطاقة خاصة معدة لهيا الغرض  الالزمة عن الطالب والنتائج التي حصل عليها
وضع الطالب المتعثر دراسيا تحت المالحظة لمدة فصل دراسي واحد مع خفض العـبء الدراسـي  •

 له إلى الحد األدنى، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بناء على توصية لجنة شئون التعليم والطالب. 
في حالة وجود حاالت من ذوي االحتياجات الخاصة )جسدية أو نفسية أو حركية( يوضـع الطالـب  •

اإلشراف العلمي ألحد أعضاء هيئة التدريس وبناء على موافقة مجلس القسم وتوصـية لجنـة   تحت 
 شئون التعليم والطالب. 

 إعداد ملم خاا لكل طالب. •

 .دراسيتسجيل درجات الطالب مع نهاية كل فصل  •

 تسجيل حصول الطالب على جوائز تميز أو مكافأة تفوق. •

 تسجيل توقيع عقوبات على الطالب. •

شارك فيها الطالب وطريقة مشاركته )حضور، مشاهدة، أداء فعلـى للنشـاط(   التي  األنشطةتسجيل   •
 ومستوى المشاركة )على مستوى الكلية، الجامعة وعلى مستوى الجامعات األخرى(.

 مراقبة غياب الطالب وذلك من خالل تقرير القائم بالتدريس. •

 للطالب. األكاديميمراقبة مستوى األداء  •

تـرد إليـه مـن  التـيسلوك الطالب مع أعضاء هيئة التدريس وزمالئه وتسجيل المالحظـات مراقبة   •
 االدارات المختلفة بالكلية.

لك من خالل تحديد أسباب المشكلة واقتراا ذ يقابلها و  التيمواجهة الصعوبات    فيمساعدة الطالب   •
 الحلول المناسبة لها.

الطالـب إلـى  هاستفسـاراته. توجيـ علىيستطيع حل مشكالته والرد   الييتوجيه الطالب إلى المكان   •
 .الطبي – االجتماعي – النفسياالرشاد المتخص : 

 العمل بعد التخرج والتخطيط له. فيالتفكير  فيالتشجيع المستمر للطالب  •

تجابته للنصـائح المقدمـة لـه مقابالتـه ومـدى اسـ فـييسجل المرشد مالحظاته مدى انتظام الطالـب  •
 .شخصيته فيوالتطور 

، يتضمن دراسة إحصائية عن مستوى الطالب دراسينهاية كل فصل    فيإعداد تقرير   •
ــوقين،  ــه )نســبة المتف ــابعين ل ــرهم(،  متوســطيالت ــرين وأســباب تعث المســتوى، المتعث

 إلى النصائح والمقترحات. باإلضافة

 ي عند الطلب.األكاديميحصل الطالب عند تخرجه على نسخة من سجله  
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 :األكاديمينظام تقويم االرشاد   

 خالل:يوجد نظام معتمد لتقييم فاعلية اإلرشاد األكاديمي وذلك من  

الخاصة بالمرشد األكاديمي ونظام اإلرشاد األكاديمي لقياس مدى رضا الطالب   االستبيانات  -
   .إلرشاد األكاديميعن ا

تعــديل وتطــوير ب   اإلرشاد األكاديمي واألنشطة الطالبية بالبرنــامج  تقوم اللجنة المسؤولة عن  -
 الطالب.    استبياناتوتعزيز نظام اإلرشاد األكاديمي المطبق في ضوء نتائج  

ويــتم  ناألكــاديميي بنتائج االستبيانات والتقارير وذلك عن طريق المرشدين   ابالغ الطالبيتم    -
ا   .2021من خريم  تفعيل ذلك بدء 

 :االعالن عن نظام االرشاد االكاديمي وسائل
 :طريق  عن  األكاديميعن نظام االرشاد يتم االعالن 

 دليل الطالب. .1

 .األكاديمي دالمرش .2
 :األكاديمـي والمـاديالدعـم  

  نولطـالب المتميـز.ا1

ا  للبرنامج شروط ومعايير تحدد خصائ  الطالب المتميزين المسـتجدين والمقيـدين بالبرنـامج وذلـك دعمـ 
 واألكاديمي. واالجتماعيمن الجامعة والكلية للطلبة المتفوقين. ويتنوع الدعم بين المادي 

علــى المســتوى المــادي، تقــدم الجامعــة مــنح وتخفيضــات ألوائــل الثانويــة العامــة والمتفــوقين  -
 .أوائل الجامعةو ياضي ار

 للطالب المقيدين بالجامعـة مـن خـالل لجنـة الـدعم  امادي  اتقدم اإلدارة المركزية بالجامعة دعم -
 بإدارة رعاية الشباب.

 األكاديمي.هناك آلية للتعامل مع المتفوقين منصوا عليها في وحدة اإلرشاد  -
فقـط وال يـتم   لمؤتمر العلمـي الطالبـي مـن كـل عـامكما يتم تكريم األوائل في جميع الفرق الدراسية في ا  -

ا المتميزين رياضي ا وفني ا وثقافي ا وغير  ،دراسي اتكريم المتفوقين   عـن طريـق مـن األنشـطة،  ذلك ولكن أيض 
  .تقديم شهادات تقدير في المؤتمر العلمي

 .امجرنالبن في وذلك في إطار تحفيز ودعم المتميزي للطالب المتميزينكما يتم تنظيم ورش عمل  -

 3أن يتجـاوز الحـد األقصـى للتسـجيل بمقـدار  3.4كما يمكن للطالب المتفوق اليي يبلغ معدله التراكمـي   -
 .ساعات وذلك موضح في الئحة الكلية 9ساعات في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى 
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 :الطـالب المتعثريـن.2

 كما يلي: يوجد إجراءات لدعم الطالب المتعثرين

يقوم المرشد األكاديمي بتحديد الطالب المتعثرين من خالل متابعة المعـدل التراكمـي، كمـا يرشـدهم أوال    -
بتسجيل المواد التي تتناسب مع قدراتهم ومعدلهم التراكمي، كما يـتم وضـع الطالـب تحـت المالحظـة لمـدة 

 فصل دراسي واحد مع تخفيض العبء الدراسي له إلى الحد األدنى.

يقوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم ساعات مكتبية أسبوعي ا للطالب المتعثرين لمساعدتهم   -
 .للتغلب على الصعوبات الدراسية التي يواجهونها 

وتحسـين مسـتواهم   ب المتعثـرين دراسـي امسـاعدة الطـالتقـوم بالعيادة اللغوية لبرنامج اللغـة االنجليزيـة    -
  .وذلك بعد حصر أسماء الطالب المتعثرين في جميع المراحلالدراسي  

 .تقوم ادارة رعاية الطالب واألنشطة داخل الحرم الجامعي بتوفير الرعاية االجتماعية والنفسية للطالب -

 

 :الية تحديد الطالب المتفوقين والمتعثرين
رشـاد االمـن خـالل اجتماعـات  األكـاديميريـق المرشـد يتم تحديد الطالب المتفـوقين والمتعثـرين عـن ط-

 .األكاديمي
 ومن خالل إحصائيات النجاا السنوية-
 ومن خالل السادة أعضاء هيئة التدريس في المقررات المختلفة-
 القواعد المنظمة لالمتحانات ونظام تقييم الطالب: 

 .النهائيتتكون الدرجة النهائية للمقرر الدراسي من مجموع درجات األعمال الفصلية واالختبار  .1

درجة لكل مقرر تبلغ ساعاته المعتمدة ساعتين، وتزيد الدرجـة   مئةالدرجة القصوى للمقرر الدراسي   .2
 درجة للمادة الواحدة.  200القصوى بالتناسب مع ساعات المقرر المعتمدة بحد أقصي 

 .النهائية % لالختبارات 60 وتخص  % من الدرجة لألعمال الفصلية 40تخص  نسبة  .3

فيمـا  لمجلس الكلية تحديد موعد االختبارات الشفهية والتحريرية الخاصة بأعمال االمتحانات النهائية، .4
يخت  القسم العلمي بتحديد طبيعة االختبارات شـفهية كانـت أو تحريريـة، وكـيا تنظـيم طـرق التقيـيم فـي 
األعمال الفصـلية، وتوزيـع درجاتهـا، علـى أن تشـمل األبحـاث واالختبـارات المفاجئـة واختبـار منتصـم 
الفصل الدراسي والمناقشة الشفهية، ويجوز للقسم ابتداع أنشطة تعليمية وموائد مسـتديرة وحلقـات دراسـية 

 يسجلون مواد التميز. يكون الهدف منها التقييم، كما يجوز له أن يكون مجموعات متميزة من الطالب ممن

 .% على األقل في االمتحان النهائي30يعتبر الطالب راسب الئحيا إذا لم يحصل على  .5

 %.50الحد األدنى للنجاا في المقرر الدراسي هو  .6
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 : تقييم أداء الطالب يكون بأحد التقديرات المتكافئة 

 
 كما يلي: في حساب تقدير الطالب بنظام النقاط  1وتستخدم النسب الموضحة في البند       

هـو متوسـط مـا  SGPA (Semester Grade Point Average)متوسط نقاط التقدير الفصلي  .أ
 يحصل عليه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد ويحسب في نهاية الفصل من المعادلة التالية: 

 
ــوع                                              ــا  مجمـ ــل )نقـ ــرر كـ ــلي مقـ ــه فصـ ــب درسـ ــدد × الطالـ ــاعاته عـ ــدة  سـ                                                                                                      المعتمـ

ــ  ــا  متوســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدير نقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلي التقــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    = الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حــــــــــدالوا الفصــــــــــل فــــــــــي  الطالــــــــــب درســــــــــها التــــــــــي المعتمــــــــــدة الســــــــــاعات مجمــــــــــوع      
 ويقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري.  
 
هـو  CGPA (Cumulative  Grade Point Average)متوسـط نقـاط التقـدير التراكمـي  .ب 

متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط في كل ما درس من مقررات في كـل الفصـول الدراسـيةإ وإذا تـم 
رج ويحسـب فـي نهايـة العـام مـن حساب المعدل التراكمي للطالب عند تخرجه فيسمى التقـدير العـام  للتخـ

 المعادلة التالية: 

ــوع       ــ  مجمــــــــــــــــــ ــا  متوســــــــــــــــــ ــدير نقــــــــــــــــــ ــلي التقــــــــــــــــــ  الفصــــــــــــــــــ
ــ  • ــا  متوســــــــــــــــــــــــــ ــدير نقــــــــــــــــــــــــــ ــي التقــــــــــــــــــــــــــ                     =التراكمــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفصول  عدد                                                                          

 ويقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري. 
 
 نسـبة -تراكمـي مجمـوع صورة: في عنه معبرا عليها  حصل  التي  درجاته  الطالب   تخرج  شهادة  في  يبين .1

  العام. التخرج تقدير جانب  إلى رمز، -CGPA التراكمي التقدير متوسط )%(، مئوية



 
 

15 

 

 أال  بشرط  التخرج،  عند   سنويا  فأكثر  3  عام  تراكمي  معدل  على  يحصل  اليي  للطالب   الشرف  مرتبة  تمنح .2
 مـن ويسـتثنى منهـا( المحـول  الكلية  في  )أو  الكلية  في  تسجيله  خالل  دراسي  مقرر  اي  في  رسب   قد   يكون
 التـي التميـز اد مـو مـن مـادة واجتيـاز دراسـة  عليـه  يتحـتم  كما  معتمدة،  ساعات   لها  ليس  التي  المواد   ذلك

   المختلفة. األقسام لوائح تحددها

إذا رسب الطالب في مقرر إجباري فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه . أما إذا رسب في مقرر اختياري  .3
فيجوز له إعادة دراسة نفس المقرر أو دراسـة مقـرر اختيـاري بـديل، بعـد موافقـة المشـرف األكـاديمي 

امة للجامعة يطلب فيهـا النجـاا فقـط وتـدرس بـدون احتسـاب وحـدات وال وعميد الكلية، والمقررات الع
أمــا المقــررات العامــة للكليــة اإلجباريــة واالختياريــة فيــتم احتســاب وحــدات لهــا  CGPAتضــاف إلــى 
 . CGPAوتضاف إلى 

 معدلـه التراكمـيإذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما يكتفى باحتسـاب الرسـوب مـرة واحـدة فقـط فـي  .4
 درجتـهوتحسب له  سجله األكاديميولكن تسجل عدد المرات التي أدى فيها االمتحان في هيا المقرر في 

 الحقيقية. 

 . كي يتخرجيجوز للطالب دراسة مقرر دراسي اختياري أو أكثر لتحسين معدله التراكمي ل .5

( ينـير اإلنـيار األول وإذا 2إذا حصل الطالب في أي فصل دراسي على تقدير تراكمي متـدن )أقـل مـن.  6
الملم، ويعتبر  المدون فيتكرر هيا المعدل المتدني ينير اإلنيار الثاني وترسل اإلنيارات على محل إقامته 

سـاعة معتمـدة(،    12األدنـى للعـبء الدراسـي )الطالب مراقب أكاديميا وال يسمح له بالتسجيل إال في الحد  
ي بعـد أخـي رأي لجنـة شـئون الكلية منح الطالب فرصة ثالثة وأخيـرة لرفـع معدلـه التراكمـ ويجوز لمجلس
  التعليم والطالب 

كليـة اللغـات والترجمـة فـي جامعـة بـدر فـي  المعمـول بهـا  الخاصة بالنتـائج و  آليات التظلم وااللتماس
 بالقاهرة

 

 .يوما  من ظهور النتيجة 15يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية فى خالل  •

 بعد موافقة العميد على الطلب يتوجه الطالب إلى شئون الطالب لدفع رسوم التظلم. •

 يقوم العميد بتحويل التظلم إلى الكنترول المخت  لمراجعة النتيجة.  •

 لعميد الكلية يفيد نتيجة المراجعة.  ريقوم الكنترول المخت  بمراجعة النتيجة وكتابة تقري •

 حالة تصحيح النتيجة أو غير ذلك يرفع العميد تقريرا  إلى رئيس الجامعة بنتيجة فح  التظلم. في •

قام بدفعها وإذا لم يكن محق ال   التيهيا التظلم يمكن له أن يسترد الرسوم    فيإذا كان الطالب محق   •
 مبلغ. أييسترد 
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 برنامج اللغة اإلنجليزية 
  

 ه.رسالت التي شكلتاالهداف  بعضبدر جامعة  -كلية اللغات والترجمة -برنامج اللغة اإلنجليزيةيتبني 
 رسالة برنامـج اللغة اإلنجليزية

كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر ليصـب  جسـرا للتواصـل بـين -برنامج اللغات والترجمةخريج    تأهيل"
الئحة دراسية متميزة ومبتكرة تقدم تعليما متميـزا  العمل وتقديمالثقافات وقادرا على التنافسية في سوق 

يم الجودة مما مفاه  إ اريقوم على اسس البحث العلمي ووسائل التكنولوجيا الحديثة والتفكير النقدي فى  
 احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع المحي ."يساعد على تلبية 

 
Mission: 

The English Department Program at the School of Linguistics & 

Translation, Badr University, enables graduates to bridge the gap among 

cultures and compete in the labor markets. The program                                 

is committed to an outstanding creative educational system based on the 

fundamentals of scientific research, recent technologies, and critical 

thinking within the framework of quality assurance concepts which meet 

labor market requirements and adequately serve the community. 

 

Program General Objectives: 

1. Prepare competent specialists in the fields of translation, linguistics& 

literature. 

2. Foster Students' competence in written, simultaneous and computer-

assisted translation to compete in labor market. 

3. Acquire necessary academic research skills according to the national and 

international standards.  

4. Demonstrate tolerance of the “Other” through literature while preserving 
the national identity at the same time. 

5. Qualify students to work in the fields of content writing and editing. 

6. Design an outstanding academic program that enhances students’ creative 
and innovative competencies. 
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 لبرنامج اللغة اإلنجليزية المميزة السمات

جامعـة بـدر بمجموعـة مـن السـمات التـي يمكـن   -كلية اللغات والترجمـة  -يتميز برنامج اللغة اإلنجليزية
                                                                                                    :يليتلخيصها فيما 

مـة تخصصـا وحيـدا بالنسـبة للموقـع الجغرافـيإ يقدم برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات والترج
مدينة بدر، حيث يقدم تخص  الترجمة التحريريـة والشـفهية للمجتمـع المحـيط   -محافظة القاهرة  
 تخصصات األدب واللغويات.  إلىإضافة  -ومناطق أخرى

 البرنامج معتمد ومعادل من المجلس األعلى للجامعات بنفس الدرجـة التـي يحصـل عليهـا خريجـو -
لبرامج المناظرة في كليتي األلسن واآلداب. حيث يتميز البرنامج ببعض المقررات الدراسـية عـن ا

مثيله في الكليات المناظرة، مثل مواد األدب التي ساعدت نسبتها على معادلة شـهادة خـريج الكليـة 
لشفهية التي معادلتها بخريج كلية األلسن. ومواد الترجمة التتبعية وا  إلىبخريج كلية اآلداب إضافة  

مشروع التخرج )إما بحـث علمـي   إلى  وكيلكتعلي من قدرات الخريجين وتزيد من فرا العمل.  
متكامل أو ترجمة أحد الكتب( اليي يعتبر تطبيقا عمليا للمهارات التعليميـة المختلفـة التـي يكتسـبها 

شـرطا للتخـرج،  الخريج علي مدار أربع سنوات، حيث يقدمه الطالب في نهاية السنة الرابعة ويعد 
 ويعتبر قيمة مضافة للبرنامج من حيث مشاركته في إنتاج المعرفة. 

موقع البرنامج يتيح االتصال بجميع مدارس المنطقة المحيطة والمحافظـات المجـاورة، كمـا يتـيح   -
فرصة االتصال بالمصانع والشركات الراغبة في خدمات الترجمة في المدن الصناعية، والعاصمة  

 جديدة.اإلدارية ال

 Dataتميز البنية األساسية للكلية التابع لهـا البرنـامج  )قاعـات دراسـية مجهـزة بـأجهزة عـرض  -

Show  من حيث التهوية والتكييم واإلضاءة(.  صحيومناخ 

ومعامـل –وتشمل معمل للغات )تم تزويدا ليناسب الترجمـة الفوريـة والتتبعيـة(  متخصصةمعامل   -
  Data Show، كما أن هيا المعامل مزودة بأجهزة عرض والوسائط المتعددة اآلليللحاسب 

غرفة لعقد السمينارات الخاصة بالقسم ومناقشة أبحاث   بقاعات التدريس الخاصة بالبرنامجوملحق   -
 التخرج.

 .موارد بشرية كافية عددا ، ومتميزة نوعا  وذات خبرات متنوعة وكفاءة عالية -

والكبيـرة، وإنتـاجهم العلمـي المتميـز فـي مجـال البحـث   خبرات أعضاء هيئـة التـدريس المتنوعـة -
 والترجمة

كمـا شـارك أعضـاء هيئـة التـدريس بالبرنـامج فــي تطـوير بعـض بـرامج الكليـات فـي الجامعــات  -
 الحكومية والخاصة داخل جمهورية مصر العربية. 

بروتوكوالت تعاون مفعلة مـع شـركات ومكاتـب الترجمـة المتخصصـة بجميـع أنواعهـا وجهـات  -
عتمـد يكمـا  لمجتمع المدني مما كان له األثر فى التعـاون المثمـر فـي تـدريب الطـالب االتفاقيـات.ا

اللغـات  بيـة فـيواألوربرنامج اللغة اإلنجليزيـة علـي طـرق التـدريس والـتعلم الخاصـة بالمعـايير 
 (Common European Framework of Reference for Languages) الالتينيــة

CEFR هــيا  فــيالمســتهدفة  مقــررات اللغــة الثانيــة مــن أجــل تعزيــز مخرجــات الــتعلم لتــدريس
 المقررات .
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نجليزية، واألعمـال مكتبة علمية متخصصة تشمل مجموعة من المراجع الهامة في مجال اللغة اإل  -
 األدبية الكالسيكية والحديثة.

قاعدة بيانات على الموقع اإللكتروني للبرنـامج وتشـمل بيانـات أعضـاء هيئـة التـدريس والطـالب  -
 والمستفيدين وأبحاث أعضاء هيئة التدريس.

 .يةتـم اعتماد آلية الحفاظ على السمات المميزة لبرنامـج اللغة اإلنجليزوقد  -

 
 سياسات واجراءات القبول والتحويل ببرنامج اللغة اإلنجليزية 

 
جامعـة بـدر. ويطبـق البرنـامج   -البرامج الجاذبة بكلية اللغات والترجمة  أحد يعتبر برنامج اللغة اإلنجليزية  

 -سياسـات القبـول فـي الكليـات النظريـة  علـىجميع سياسات القبول المبينة في الئحـة الكليـة والتـي تعتمـد  
اصة التي أقرتها وزارة التعليم العالي والمجلي األعلى للجامعات الخاصة وهي كما يلي كمـا بالجامعات الخ

 وردت في الئحة الكلية:

  5مادة )
 :يشتر  فيمن يتقدم للكلية أن يستوفى الشرو  اآلتية

 .الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ❑

)والكلية بشكل عام( وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي في سـنة يحدد الحد األدنى للقبول في البرنامج   ❑
 القبول

تكون األولوية في القبول بالكلية حسب تسلسل النسبة العامـة لـدرجات الطـالب فـي شـهادة الثانويـة    ❑
 .العامة أو ما يعادلها

 .اجتياز اختبار تحديد مستوي اللغة اليي تعقدا الجامعة عند القبول ❑

 وية.االنجليزية هي اللغة االجنبية االولى في المرحلة الثاني البرنامج ان تكون اللغة يشترط للقبول ف ❑

يجوز قبول الطالب المحولين من إحدى كليات الجامعات المصرية أو األجنبية المعتـرف بهـا بشـرط  ❑
 استيفاء قواعد القبول بالكلية المشار إليها سالفا وأن يخضع لشروط ومتطلبات التخرج الواردة أعالا. 

قام البرنامج بإضافة تنافسية البرنامج مع البرامج األخرى    وعلىالسمات المميزة للبرنامج    علىوحفاظا  
 بعض شرو  القبول الخاصة به وهي كالتالي :

  .يلتزم البرنامج بجميع شروط القبول التي تقرها الجامعة -1

 .يلتزم البرنامج بالشروط المبينة بالئحة الكلية والمبينة أعالا -2

رغبــاتهم الشخصــية وتوجهــاتهم وتفضــيالتهم للغــة التــي يريــدون  علــىيــتم قبــول الطــالب بنــاء  -3
 .خص  بهاالت

 % في الثانوية العامة أو ما يعادله في الشهادات المعادلة60حصول الطالب علي مجموع كلي  -4



 
 

19 

 

األقل في درجات مادة اللغة إلنجليزية في الثانوية العامة أو   على%  60حصول الطالب علي نسبة   -5
 ما يعادلها في الشهادات المعادلة.

طالـب كحـد أقصـي فـي   40برنـامج اللغـة اإلنجليزيـة  الحد األقصى لألعداد المقبولة للطالب فـي   -6
 المجموعة الدراسية الواحدة.

 : )برجاء اال الع علي النماذج المرفقة معايير وإجراءات التحويل من وإلي البرنامج
 يقبل برنامج اللغة اإلنجليزية الطالب المستجدين في فصلي الخريم والربيع من كل عام دراسي -

رابـط البرنـامج   علـىيتم اإلعالن عن الشروط المبينة أعالا في دليل الطالب المتاا طوال الوقـت   -
 بموقع الجامعة.

 يتم اإلعالن في المطويات التي تصدرها الجامعة قبل التقديم للعام الدراسي الجديد. -

 .البرنامج بما ال يخل باألعداد المبينة أعالا وإلىتقبل التحويالت من  -

الدراسـي تقرير من المرشد األكاديمي يوضح فيـه حـاالت الطالـب ووضـعه  علىل بناء يتم التحوي -
 .للطالب من غير المستجدين(، يوقع فيه الطالب بالعلم)

 . 1)نموذج رقم يقبل البرنامج الطالب المحولين من البرامج األخرى في بداية كل فصل دراسي  -

يقبل البرنامج الطالب المحولين من البرامج المناظرة في المؤسسات األخرى في بدايـة كـل فصـل  -
 . 2)نموذج رقم دراسي 

البرنامج )بالنسبة للطالب المستجدين( نهايـة األسـبوع األول مـن   وإلىيمكن للطالب التحويل من   -
 كل فصل دراسي.

التي يدرسها الطالب حـال تحويلـه مـن أحـد يقوم البرنامج بعمل مقاصة لمتطلبات الكلية والجامعة   -
 . 3)نموذج رقم  جامعة بدر -البرامج في كلية اللغات والترجمة

يتم عمل مقاصة لجميع المواد التي درسها الطالب ونجح فيها في البرامج المناظرة مـن الجامعـات  -
 . مكرر2ذج رقم و)نماألخرى وفقا لقواعد الجامعة 

برنامج اللغة اإلنجليزية تتميز بالمرونة الكافية التي تحـاف    ىيل من وإلومما سبق نرى أن إجراءات التحو
السمات المميزة للبرنامج، وال تخل فى نفس الوقت بأعداد الطالب في المجموعات الدراسية كمـا هـو   على

   .القبول والتحويالت مراجعة دورية لسياسات واجراءات ويتم عمل    مبين أعالا.
 :إجراءات القبول والتحويلتظلمات الطالب من 

برنامج اللغة اإلنجليزية تتبع اإلجراءات   إلىفي حال رغبة الطالب في التظلم من إجراءات التحويل من أو  
 :التالية
 .(4 يتقدم الطالب بالتماس إلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )نموذج -1

ن أيتم دراسة التظلمات المقدمة من الطالب في لجنة شئون التعليم والطالب التي تصـدر قـرار بشـ -2
 كل حالة بشكل منفرد.

 .مجلس الكلية العتمادها إلىترفع القرارات  -3

 يخطر الطالب بالقرار عن طريق وكيل الكلية موضحا األسباب )في حالة الرفض(. -4
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والتحويل سنويا وفقا الظروف المجتمعية واحتياجات سوق يتم مراجعة سياسات وإجراءات القبول   -
 العمل والتنافسية مع البرامج المناظرة.

البرنـامج  وإلـىتتم االستفادة من نتائج المراجعة في تطوير وتحديث سياسات القبول والتحويل من  -
 بما يتيح مرونة أكبر لتلك السياسات.

 كلية اللغات والترجمة -اإلنجليزيةمواصفات خريج برنامج اللغة 
 )مرحلة الليسانس 
اللغات األكثر شيوعا وطلبا في سوق العمل، ليا يعمل برنـامج اللغـة اإلنجليزيـة   إحدىتعد اللغة اإلنجليزية  

الفعليـة  واالحتياجـات لمرحلة الليسانس على تأهيل الخـريجين وإكسـابهم القـدرات المطلوبـة لسـوق العمـل 
 للمجتمع.

 
ذكرها وذلك وفقا لمواصـفات الخـريج الـواردة  ليتتوافر في الخريج المهارات التا أنيجب    بنهاية البرنامج

 في وثيقة المعايير القومية القياسية:
 أوال:  علمية أكاديمية:     

 أن يكون قادرا علي : •

 التخص   قراءة و كتابة وتحدث ا.   إجادة لغة •

 األدبية التىللطالب فرصة التعرف على أهــــم النصوا والكتب قــــراءة األدب قراءة واعية تتيح  •
 تمثل عصورا مختلفة فى ثقافة لغة التخص .

 فهم الخصائ  المميزة للنصوا األدبية والتيارات واألجناس األدبية المختلفة.   •

 ترجمة النصوا المتنوعة )سياسية وعلمية واقتصادية...الخ ( ترجمة دقيقة وأمينة وواعية. •

الل • قواعد  إجادة  من  العربية  وو  وأدب غة  ونصوا  من مراجع  يمكنه  اليى  النحو  على  مطالعات 
 الترجمة من وإلي اللغة العربية.

 تحليل بنية ومستوى ووظائم الخطاب فى لغة التخص . •

 يته الثقافية القومية. هوالتفاعل االيجابى مع الثقافات األخرى مع الحفاظ على  •

 إلى جانب لغة التخص  . أجنبية ثانيةإجادة لغة  •

 البحثية.   والنزاهةكتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية  •

 التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللى. استخدام وسائل •

 التحليل النقدى والتفكيرالمنطقي واإلبداع. •

 .مجتمعيةتوظيم المعرفة لخدمة أهداف  •

 
 

 ثانيا: قومية/ثقافية:  

 :  أن يكون قادرا علي  

 موجهة لخدمة المجتمع . ميواألكادي صيتحقيق إنجازات على المستوى الشخ •
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و • المبادرة  بروا  الثقافىالتحلى  فى   الوازع  والثقافية  الفكرية  التنمية  فى  يسهم  ألن  وإالنسانى 
 مجتمعه. 

 وضع المعرفة فى إطار أخالقى يستهدف خدمة اإلنسانية . •

 المعارف المختلفة.الربط بين  •

 التحلى باحترام الرأي اآلخروثقافته وقبول اآلخر المختلم. •

ــث العلمى والدراسات اللغوية واألدبية  الحضارية مثلالتفاعل فى المشروعات  • الترجمة والبحـــــــ
داخل  المماثلة  والكليات  الكلية  بين  التواصل  دعم  إلى  تهدف  والتى  المقارنة(  والدراسات  والنقدية 

 وكيا المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدنى. وخارج الوطن

 الثقافات.نقل الوعى بدورا الهام فى  •

   ثالثا:المعرفة والفهم: 
   يجب أن يكتسب الخريج القدرة على أن:   .1  

)السياسـية • المختلفـة  النصوا  االقتصـاديةيفهم  العلميـة،  بهـدف،  القانونيـة(   ، 
 القراءة والكتابة والتحدث باللغة األجنبية.    مهارات تقان ا

 النصوا األدبية وسياقاتها الثقافية قراءات واعية وناقدة.   أيقر •

 يدرس قواعد النحو والصرف في لغة التخص .   •

 بية.  يدرس التيارات األد  •

 يتعرف على المباحث األساسية في علم اللغة.   •

  يفهم الخصائ  المميزة للنصوا األدبية.  •

 يتعرف على المصطلحات المتخصصة في اللغة واألدب.   •

    العملية المهارات .2

                                                                                                 أن: على ايجب أن يكون الخريج قادر     

  يترجم النصوا المختلفة من اللغات األجنبية إلى العربية والعكس. •

 يجمع المعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها.    •

   أو يلقى كلمة بلغة التخص  وأن يحاضر بها. ايكتب موضوعا أو تقرير •
   باللغة الثانية التي تعلمها. مراجعيستخدم  •
  اللغة واألدب والترجمة. اسةدريستخدم التكنولوجيا في  •

 
   الذهنية :  المهارات .3

                                                                             أن: علىيجب أن يكون الخريج قادرا         

 يحلل وينقد بكفاءة النصوا المكتوبة.    -

 يقيم النصوا المترجمة.    -

 يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة )المتعددة(.    -

 يلخ  ويستنبط النقاط الرئيسة في النصوا.    -
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 يلخ  قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة.   -

  يتقن استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة. -

   يتفهم المشكالت اللغوية واليهنية ويعمل على حلها. -
 
 :    واالنتقاليةالعامة المهارات  .4

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:           

 يلتزم بالوقت.   -

  يؤدي ما يطلب منه بأمانة ودقة. -

   القدرة على الحوار البناء مع األخر. ولديهيتواصل بشكل جيد مع المجتمع  -
 يفيد من الوقت إفادة كاملة.    -

  يعمل في فريق. -

  .المسـائل الخالفيـة وعـرض الحجـج التـي يسـتند إليهاالتعبير عن وجهة نظرا بوضوا في  -
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 متطلبات الحصول على ليسانس اللغات و الترجمة )اللغة اإلنجليزية 
إكمال الطالب لمائة وخمـس وأربعـون   (، يتطلب )اللغة اإلنجليزية  والترجمةللحصول على ليسانس اللغات  

 .( حسب الخطة الدراسية المرفقة145ساعة معتمدة )
 متطلبات الكلية

1 COM1101   2 2   لغة عربية / األخطاء الشائعة واللحن  - 

2 COM1202  2 2 لغة عربية / مقال  COM1101 

3 COM2103 2 2 لغة عربية / قراءات ونصوص قديمة  COM1202 

4 COM2204 2 2 لغة  عربية / اتجاهات أدبية  COM2303 

5 COM3105 2 2 لغة عربية / نصوص حديثة وتحليل  COM2404 

6 COM3206   2 2 لغة عربية / تحرير  النصوص  COM3505 

7 COM1107 1انية لغة ث – A1 2 2  - 

8 COM1208  2لغة ثانية – A2 2 2  COM1107 

9 COM2109  3لغة ثانية – B1 2 2  COM1208 

10 COM2210  4لغة ثانية– B2 2 2  COM2309 

11 COM3111  5لغة ثانية – C1 2 2  COM2410 

12 COM3212  6لغة ثانية– C2 2 2  COM3511 

 
 متطلبات الجامعة 

1 GEN 

1201 
 اجباري   1  - حقوق اإلنسان 

2 GEN   
2102 

 اجباري    1  -  التقاريرمهارات التفكير العلمي وكتابة 

3 GEN1001   اختياري*  1  - علم النفس ومهارات التواصل 

4 GEN1002 اختياري    1  - تكنولوجيا المعلومات 

5 GEN1003 اختياري    1  - التاريخ المصري 

6 GEN1004 اختياري  1  - مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار 

 
 مقررات اختيارية على األقل. ثالث يختار الطالب 
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Program’s CORE REQUIREMENTS 

No. 
Course 

No. 
Title Cr. Theo. Prac. Pre-requisite 

1 Eng1101 Writing I (Basic Writing) 3 2 2  

2 Eng1202 Writing II (Essay Writing)  3 2 2 Eng1101 

3 Eng2103 Writing III (Creative Writing) 3 2 2 - 

4 Eng4104 
Research Writing / Translation Project 

I 
4 4 - Eng1201 

5 Eng4205 
Research Writing / Translation Project 

II 
4 - 8 Eng4104 

6 Eng1106 Reading &Comprehension I 3 2 2 - 

7 Eng1207 Reading &Comprehension II 3 2 2 Eng1106 

8 Eng1108 Grammar (Intermediate Level) 4 4 - - 

9 Eng1209 Advanced Grammar  4 2 4 Eng1108 

10 Eng2110 Linguistics I: Phonetics & Phonology 3 2 2 - 

11 Eng2211 Linguistics II: Morphology 3 2 2 Eng2110 

12 Eng3112 
Linguistics III: Semantics 

&Pragmatics 
3 2 2 Eng2211 

13 Eng3213 Linguistics IV: Syntax 3 2. 2 Eng3112 

14 Eng4114 Comparative linguistics 3 2 2 Eng3213 

15 Eng2115 Introduction to English Literature 4 2 4 - 

16 Eng2216 English Literature I 4 2 4 Eng2115 

17 Eng3117 English Literature II 4 2 4 Eng2216 

18 Eng3218 Shakespeare 4 2 4 Eng3117 

19 Eng4119 Literary Criticism 4 2 4 Eng3218 

20 Eng4220 Comparative Literature 4 2 4 Eng4119 

21 Eng1121 Introduction to Translation Studies 4 2 4 - 

22 Eng1222 Translation from and into Arabic 4 2 4 Eng1121 

23 Eng2123 
Translation of special topics: (social) 

E<>A 
4 2 4 Eng1222 

24 Eng2224 Translation of documents E<>A 4 2 4 Eng2123 
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25 Eng3125 Translation of Scientific topics E<>A  4 2 4 
 

26 Eng3226 
Translation of Legal Documents 

E<>A 
4 2 4 Eng3125 

27 Eng4127 
Translation of Humanities (Literary) 

E<>A 
4 2 4 - 

28 Eng4128 Interpretation I 3 2 2 - 

29 Eng4229 Seminar in Translation 4 2 4 Eng2224 

30 Eng4230 Translation for UN agencies 4 2 4 Eng2226 

31 Eng4231 Interpretation II  3 2 2 Eng4128 

Elective courses 

No. Course No. 
 

 
Cr. Theo. Prac. 

Prerequisite 

 

32 Eng3232 E Practical Criticism 3 2 2  

33 Eng3233 E Poetry 3 2 2  

34 Eng3234 E Civilization 3 2 2  

35 Eng2235 E Study Skills& Dictionary Usage 3 2 2  

36 Eng3136 E Consecutive Translation I 3 2 2  

37 Eng3137 E Consecutive Translation II 3 2 2  

38 Eng3138 E Dubbing and Subtitling  3 2 2  

39 Eng2239 E Linguistic Problems in Translation 3 2 2  

Honour COURSES: One of the following Courses (non-credit courses) 

No. Course No. Title 

Non-

Cr. 

hours 

Theo. Prac. Pre-requisite 

40 Eng4140 H CAT (Computer aided Translation) 3 1 4 - 

41 Eng4141 H Applied linguistics 3 2 2 - 

42 Eng4142 H Modern theory of Translation 3 2 2 - 

43 Eng4243 H Discourse analysis   3 2 2 - 

44 Eng4244 H Consecutive translation III 3 2 2 - 

45 Eng4245 H Interpretation III 3 2 2 - 
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English Language Program (Undergraduate) 

STUDY PLAN 

Semester (1) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-requisite 

Eng1101 Writing I (Basic Writing) 3 2 2 - 

Eng1106 Reading and Comprehension I  3 2 2 - 

Eng1108 Grammar I (intermediate) 4 4 - - 

Eng1121 Introduction to translation Studies 4 2 4 
 

COM1101 Arabic Language 2 2 - - 

COM1107 Second Language A1 2 2 - - 

Total  6 courses 18 14 8 - 

Semester (2) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-requisite 

Eng1202 Writing II (Essay Writing) 3 2 2 Eng1101 

Eng1207 Reading and Comprehension II  3 2 2 Eng1106 

Eng1209 Grammar II (Advanced) 4 2 4 Eng1108 

Eng1222 Translation from and into Arabic 4 2 4 Eng1121 

COM1202 Arabic Language 2 2 - COM1101 

COM1208 Second Language A2 2 2 - COM1107 

Total 6 courses  18 12 12 - 

Semester (3) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-requisite 

Eng2103 Writing III (Creative Writing) 3 2 2 - 

Eng2115 Introduction to Literature 4 2 4 - 

Eng2110 Linguistics I: Phonetics and Phonology 3 2 2 - 

Eng2123 Trans. Of Spec. Topics (social Sc.) 4 2 4 Eng1222 

COM2103 Arabic Language III 2 2 - COM 1202 

COM2109 Second Language B1 2 2 - COM 1208 

Total 6 courses 18 12 12 - 
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Semester (4) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-requisite 

Eng2211  Linguistics II: Morphology 3 2 2 Eng2110 

Eng2216  English Literature I 4 2 4 Eng2115 

Eng2224 Translation of Documents 4 2 4 Eng2123 

Eng2235 E 

/2239 E 

Elective course: (study skills and 

dictionary usage / linguistics problems in 

translation)  

3 2 2 - 

COM2204 Arabic Language IV 2 2 - COM2103 

COM2210 Second Language B2 2 2 - COM2109 

Total  - 18 12 12 - 

Semester (5) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-requisite 

Eng3112 Linguistics III: Semantics& Pragmatics 3 2 2 Eng2211 

Eng3117  Literature II 4 2 4 Eng2216 

Eng3125 Translation of Scientific topics 4 2 4 - 

Eng3136 E 

/37E /38E 

 Elective Course: (Consecutive 

Translation I  /Consecutive Translation 

II/ Dubbing and  Subtitling) 

3 2 2 - 

COM3105 Arabic Language V 2 2 - COM 2204 

COM3111 Second Language C1 2 2 - COM2210 

Total  - 18 12 12 - 

Semester (6) 

Course No Title Credit Theo. Pract. Pre-

requisite 

 Eng3213 Linguistics IV: Syntax 3 2 2 Eng3112 

 Eng3218 Shakespeare 4 2 4 Eng3117 

Eng3226 Translation of Legal Documents  4 2 4 Eng3125 

Eng3232E 

/33E /34E 

Elective Course: (practical criticism / poetry 

/ civilization)  

3 2 2 - 

COM3206 Arabic Language VI 2 2 - COM3105 

COM3212 Second Language C2 2 2 - COM3111 

Total  - 18 12 12 - 
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Semester (7) 

Course No Title Credit Theo. Pract. 
Pre-

requisite 

Eng4114 Linguistics V: Comparative Linguistics 3 2 2 Eng3213 

Eng4119 Literary Criticism 4 2 4 Eng3218 

Eng4127 Translation of Hum (literary) 4 2 4 - 

Eng4128 Interpretation I 3 2 2 - 

Eng4104 Research Writing/ Trans. Project I 4 4 - Eng1202 

Total   18 12 12 - 

Semester (8) 

Course No Title Credit Theo Pract. Prerequisite 

Eng4220 Comparative Literature 4 2 4 Eng4119 

Eng4229 Seminar in Translation 4 2 4 Eng2224 

Eng4230 Translation for UN Agencies 4 2 4 Eng3226 

Eng4231 Interpretation II 3 2 2 Eng4128 

Eng4205 Research/Project II 4 - 8 Eng4104 

Total 
 

19 8 22 - 

Courses Value 

All Skills = 3 cr. Hours (except for Grammar = 4 Cr. Hours) All Linguistics 

= 3 cr. Hours 

All Literature = 4 cr. Hours    All Written Translation = 4 

cr. Hours 

All Oral Translation = 3 cr. Hours             All elective Courses 

(E) = 3 credit Hours 

All Honour Courses (H) = 3 non-credit Hours     
 الداعمـة: الفنيـة والتسهيـالت المعامـل

 المستهدفة.معملين مركزيين للوسائط المتعددة بها أجهزة وإمكانيات، مالئمة للمخرجات التعليمية  -

والسالمة بقدر مناسب، وذلك مـن خـالل اإلمكانـات الماديـة  األمن لتحقيق المناسبة الوسائل تتوافر -
 المركزية بالجامعة.

أمـاكن مخصصـة   وكـيلكارضـي بالجامعـة    وتـنسطاولة    وتنس  وسلةتتوافر مالعب كرة طائرة   -
فو بما يتيح للطـالب بشـكل عـام ممارسـة االنشـطة الرياضـية أثنـاء   والكنغولأللعاب القتالية مثل الكاراتيه  
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ذلك بدورا بـالنفع علـي طلبـة برنـامج   ويعود االكاديمية    كفاءتهمتواجدهم في الحرم الجامعي مما يرفع من  
 اللغة االنجليزية.

العـالج  وعيـادةاألسـنان  وعيـادات العيادة الطبية العامة  شملوتتتوافر عيادات في الحرم الجامعي   -
ذلـك بـدورا بـالنفع علـي طلبـة برنـامج اللغـة   عام ويعـود هيا العيادات جميع الطلبة بشكل    وتخدمالطبيعي  

 االنجليزية.

خدمة الطالب مثل توفير صندوق   علىبالجامعة قائمة    والطالبيةتتوافر ادارة لألنشطة االجتماعية   -
يقدم الدعم المادي للطالب المتعثرين ماديا عن طريق لجنـة المسـاهمات   والييل االجتماعي للطالب  التكاف

 يعود ذلك بدورا بالنفع علي طلبة برنامج اللغة االنجليزية.و واالعفاءات 

 
 : لبرنامج اللغة اإلنجليزية الداعمـة اإلدارات

هناك أقسام إدارية متخصصة بالجامعة تقـدم خـدمات الـدعم للبرنـامج فـي تقـديم كافـة الخـدمات المطلوبـة 
مـن تنسـيق   إطـارالمعاونـة فـي    والهيئـةهيئة التدريس    وأعضاءللعملية التعليمية بكافة أطرافها من طالب  

 :  وبيانها كالتاليدقيق وتعاون فعال ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مهام إدارة شؤون الطالب
مثـل : الحـيف   إجراءات وما يتبعها من    تقوم اإلدارة باإلجراءات الخاصة بالطالب من تسجيل للمقررات )

( متابعة المقاصات الداخلية والخارجية وطلبات التحويل بـين البـرامج االنسحاب من المقررات اإلضافة وو
و المؤسسات التعليمية و إرسال إنيارات الغياب و استخراج كافة العديد من المستندات التـي تخـدم الطالـب 

 الرقم القومي وجواز السفر(. –ت القيد وبيان الحالة داشها –البطاقة الجامعية )
 

إدارة شؤون 
الطالب 
 والخريجين

إدارة نظم 
 المعلومات

إدارة 
 التشغيل

اإلدارة 
 المالية

إدارة 
الموارد 
 البشرية

الوحدة 
 العالجية

إدارة 
 المكتبات

 إدارة األمن

إدارة 
األنشطة 
 الطالبية
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 : إدارة الخريجين 

اعـداد قاعـدة بيانـات  –شـهادات التخـرج وتسـليمها    )اعـداد الخاصـة بـالخريجين    باإلجراءات تقوم اإلدارة  
 المشاركة في حفالت التخرج السنوية(. –متابعة انشطة الملتقي التوظيفي  –للخريجين وتحديثها دوريا 

 : إدارة األنشطة الطالبية
الثقـافي  –الرياضـي  –خطـط األنشـطة المختلفـة ) األسـر و الـرحالت   والتنفيي علياألشراف  تقوم اإلدارة  
ــي ــي –والسياس ــة  -الفن ــة العام ــاعي –الجوالــة والخدم ــداد  -النشــاط االجتم ــاط العلمــي  –القــادة إع النش

 والتكنولوجي( ، اقامة البطوالت والمسابقات والرحالت لطالب البرنامج .
 : إدارة نظم المعلومات

 تخت  اإلدارة باإلشراف اإلداري والفني على جميع الجوانـب المختصـة بشـبكة الحاسـوب فـي الجامعـة،
اإلشراف الفني المباشر على جميع أعمال تحديث شـبكة و ،ضمان عمل شبكة اإلنترنت على مدار الساعةو

ة الفنيـة إلدار االستشـارات  تقـديم كمـا تخـت  ب الجامعة أو تركيب أيـة أجهـزة أو بـرامج حاسـوب جديـدة.
مـن أجهـزة حاسـوب   االحتياجات التنسيق مع البرنامج لتحديد    الجامعة بما يخ  أنظمة التعليم االلكتروني

لكية متابعة أعطـال أجهـزة وشـبكة الحاسـوب السـلكية والالسـو( Data showوطابعات وأجهزة عرض )
ديث محتويـات موقـع تحـو  ،اإللكترونـياإلشراف المباشر على نظام البريـد  و  ،وتقديم الدعم الالزم  اليومية

تطوير آليات الـدعم الفنـي لتسـهيل التواصـل مـع مسـتخدمي  نظـام التعلـيم و  ،البرنامج علي موقع الجامعة
 ،اإللكترونية االختبارات تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج إلجراء مع    LMS  اإللكتروني

 متابعة برمجيات وأنظمة االختبارات اإللكترونية.و
 : الوحدة العالجية
التشـخي  و ،الجـدد للتأكـد مـن سـالمتهم صـحيا   الطـالب إجراء فح  طبى شامل لجميع بتخت  اإلدارة  

والعالج والمتابعـة لألمـراض الحـادة والمزمنـة والمعديـة وغيـر المعديـة فـي بعـض التخصصـات الطبيـة 
تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطبية الحرجة والطارئـة ومـن ثـم تحويلهـا إلـى أقـرب كيلك  و  األساسية،

المشاركة في الفعاليات   مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة تتوافر به أقسام الطوارئ والعناية المركزة،
 ،ن األمـراض والحمالت الوقائيـة علـي مسـتوي الجمهوريـة لنشـر الـوعي الصـحي حـول سـبل الوقايـة مـ

مكافحـة األوبئـة واألمـراض بعـزل و  ،واالمتحانـات اإلشراف على الحالة الصحية للطالب اثناء الدراسة  و
 .الطالب المصابين واتخاذ االجراءات الالزمة

 :المكتبـة )مركزية 
( وتقدم المعلومات بأساليب إلكترونية-ورقية  تهتم اإلدارة بتوفير مكتبة متطورة حديثة لمصادر للمعرفة )  -

 مختلفة لدعم المتطلبات التعليمية والبحثية وأوجه المعرفة المختلفة. 
ومتابعة مهام األرشـفة   والطالب لتدريس والهيئة المعاونة  متابعة عملية استعارة الكتب من أعضاء هيئة ا  -

 االلكترونية .
تتوافر تكنولوجيا المعلومات )االنترنت / اشتراك في دوريات الكترونية متخصصة / كتب الكترونية( في  -

 متاحة للفئات المختلفة . وهيالمكتبة 

 قة ببرنامج اللغة االنجليزية.العربية و األجنبية ذات العال والدوريات تتوافر المراجع  - 
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 . واللغات عدد كبير من الكتب االنجليزية والمراجع العربية  -

 المتاحة الحديثة. والدوريات المراجع   - 
 :آلية شكاوي الطالب

للطالب تتعلق بالعملية التعليمية أو المشكالت الدراسية أو المؤسسية، وفيما يخـ    شكاوىفي حالة وجود  
( صندوق الشكاوي والمقترحات )وهو عبارة عن صندوق رقمي  الطالب ودعمهم دراسيا  واجتماعيا ، يوجد 

فـي إيميل معلن للطالب علي مواقع التواصل الرقمي وعلي لوحة اإلعالنات وعلي الرابط الخـاا بالقسـم 
 :ميل التالييعلي اال، موقع الجامعة

  studentscomplaintsnew@gmail.com  
 LTEComplaints@buc.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:studentscomplaintsnew@gmail.com
mailto:LTEComplaints@buc.edu.eg
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 (مرفقات )نماذج
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  1نموذج رقم )                                     

  لــب تحـــويــل

 

 

كلية / دالسيد األستـاذ الدكتور عمي     

 

 تحيه  يبه وبعد ،،، 

 

.......................................................................أرجو من سيادتكم الموافقة على تحويل الطـالب /   

................................................................  . /إلــى شعبة   من شعبة / .............................................................  

  الشخصية،وذلك بناء على رغبتى 

مسئوليــــة على إدارة الجامعــــــة فى هيا الشأن .  أدنيودون                               

: :                                                           كود الطالبالطالب             

: ولي امر الطالب    

                                                          :التاريــــخ                                                         :التوقيــــع   

                                                                               موتفضـلوا سيادتكم بقبول فائق االحتـرا
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 جامعه :.........................

   كلية: .........................

 

 

   2)رقم نموذج 

 قرار لجنة المقاصة الخارجية 
 قررت اللجنة بعد فحص المقاصة التفصيلية للطالب /.................................................. 

........من كلية: .....................جامعة:............................في الفصل الدراسيالمحول    

أن  التي سبقعدد ....... ساعة معتمدة من المقررات  ماليإجالجامعي: .........../............ معادلة عام لل  

-كالتالي:درسها الطالب بنجاح في الكلية المحول منها ويقيد على المستوى .............وبياناتها   

فى منها الطالببيانات المقررات المتناظرة التي أع بيانات المقررات التي درسها الطالب  

 كود

المقرر   

 ساعات

معتمدة   

 كود   التقدير اسم المقرر

 المقرر

 ساعات

معتمدة   

 التقدير اسم المقرر

        

        

        

        

        

        

        

عدد الساعات المعتمدة التي أعفى منها الطالب  اجمالى    

 لجنة المقاصات:

 د/ ..................  )أ.د/رئيس القسم 
 د/ ...................................
 د/ ...................................  
                         يعتمد,,,                                       يعتمد,,                                       يعتمد ,,

رئـيس                    عميد الكلية                               نائب رئيس الجامعـة                                
 الجامعة
ئون التعليم والطالبلش                                                        
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 جامعه :.........................
 

 كلية: ...........................
 

  3نموذج )
 

 قرار لجنة المقاصة الداخلية 
 .................................................. المحول/قررت اللجنة بعد فحص المقاصة التفصيلية للطالب  

 من كلية: .....................جامعة:............................في الفصل الدراسي ..................للعام
 التي سبق أن  الجامعي: .........../............ معادلة اجمالى عدد ................ ساعة معتمدة من المقررات

 -درسها الطالب بنجاح في الكلية المحول منها ويقيد على المستوى .............وبياناتها كالتالي :
 بيانات المقررات المتناظرة التي أعفى منها الطالب بيانات المقررات التي درسها الطالب

 كود
 

 المقرر

 ساعات
 معتمدة 

 كود  التقدير اسم المقرر
 المقرر

 ساعات
 معتمدة 

 التقدير اسم المقرر

        
        
        
        
        
        
        

   اجمالى عدد الساعات المعتمدة التي أعفى منها الطالب
 

 لجنة المقاصات:
 د/ ................................... )أ.د/رئيس القسم 

 ...................................د/ 
                د/ ................................... 

 يعتمد,,,                                      يعتمد,,,                                       يعتمد ,,                        
 نائب رئيس الجامعة                               رئيس الجامعة                       عميد الكلية                            

 لشئون التعليم والطالب                                                              
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   4)رقم نموذج 

من والى برنامج اللغة االنجليزية  تظلم من إجراءات القبول والتحويل   

 

ــة  ــامج اللغـ ــة                                          برنـ ــات والترجمـ ــة اللغـ كليـ
 االنجليزية

 اسم الطالب  :
 كود الطالب: 

                                 

ع: الموضو  

• ............................................................................ 
• ............................................................................ 
•  ............................................ ............................... 

طالبقرار لجنة شئون التعليم وال  

...................................................................... 

...................................................................... 
                                                                                                                                 

                                 
يعتمد,,,        عميد الكلية         

يعتمد,,,                   وكيل الكلية                                                 
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 المالحق
 9/9/2019 المنع دة بتاري  16 قرر مجل  كلية اللغات والترجمة بجلست  رقم -1

ا تماد رؤية رسالة و  دا  برنام  اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات والترجمة. 

 - قرار معادلة ليسان  اللغة اإلنجليزية بليسان  األلسن وا داب: 2
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 والترجمة بجامعة بدر  اتقرار بدء الدراسة بكلية اللغ -3
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ــرار جم4 ــدر .قــــــ ــة بــــــ ــاء جامعــــــ ــوري بإنشــــــ ــاهرهــــــ  ة.بالقــــــ

 



 
 

42 

 

 



 
 

43 

 

 



 
 

44 

 

 



 
 

45 

 

 



 
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 

 

 

 

 



 
 

48 

 

 



 
 

49 

 



 
 

50 

 



 
 

51 

 

 

  
 من بنوك وخدمة صحية ومكتبة مركزيةكل الخدمات في مكان واحد 
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مســاحات اســتذكار جيــدة التجهيــز تــوفر أجــواء دراســية مناســبة للطــالب فــي  يــر أوقــات 
 المحاضرات
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  2021-2020تدريب صيفي للطالب في شركه "ارابيز"                            
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