
 
 

 المرحلة الجامعية األولى – لبرنامج اللغة اإليطاليةالسمات المميزة 

 المميزة لبرنامج اللغة اإليطاليةالسمات 

جامعة بدر بمجموعة من السمات والتي يمكن تلخيصها فيما  -كلية اللغات والترجمة  -يتميز برنامج اللغة اإليطالية 
 يلي:

البرنامج معتمد ومعادل من المجلس األعلى للجامعات بنفس الدرجة التي يحصل عليها خريجو البرامج  -
المناظرة في كليتي األلسن واآلداب. حيث يتميز البرنامج ببعض المقررات الدراسية عن مثيله في الكليات المناظرة مثل 

 بخريج كلية اآلداب إضافةً إلى معادلتها بخريج كلية األلسن.  مواد األدب التي ساعدت نسبتها على معادلة شهادة خريج الكلية

يتميز البرنامج بسمة غير متوفرة فى البرامج المناظرة وهو وجوده بالقرب من العاصمة اإلدارية الجديدة  -
 وهى بيئة واعدة وخصبة للعمل األمرالذى يوفر العديد من فرص العمل للخريجيين.

ه في الكليات المناظرة بالئحته المميزة وارتباطها بمتطلبات سوق العمل وذلك يتميز البرنامج أيضاً عن مثيل -
ساعة أسبوعياً للطلبة  21بإحتوائها على بعض المقررات الهامة مثل مقرر قراءة وكتابة وهذا المقرر يدرس على مدار 

د. كما لغة اإليطالية وكتابتها بشكل جيالجدد حيث بنهاية الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي يستطيع الطالب قراءة ال
يتميز البرنامج بمقررات التواصل المتنوعة حيث يوجد تواصل لغوي ولغويات التفاوض والتواصل المهني مما يؤهل 
الخريج لسوق العمل. يتميز البرنامج أيضاً بتنوع مقررات الترجمة حيث يشتمل على ترجمة عامة من وإلى العربية، 

صية، والترجمة األدبية والترجمة القانونية والترجمة الفورية كمقرر تميز وكل هذه المقررات تؤهل الطالب والترجمة التلخي
 لسوق العمل في المجاالت المختلفة. 

 

يتميز البرنامج بعالقاته داخلياً وخارجياً من خالل بروتوكوالت واتفاقيات التعاون، فعلى المستوى المحلي  -
ة معتمدة والمركز القومي للترجمة والمدرسة العربية للترجمة وصحف ومجالت مختلفة هناك تعاون مع مكاتب ترجم

لتوفير التدريب الصيفي للطالب، وأيضاً توفير فرص عمل للطالب المتميزين، وعلى المستوى الدولي فهناك العديد من 
تيللى بيسكارا ونابولى ولويجي فانفياالتفاقيات مع جامعات إيطالية مثل تورينو وروما السابينسا وإيكامبوس وميالنو و

وأونيتيلما سابينسا وغيرها وتشمل هذه االتفاقيات على برنامج للتبادل الطالبي مما يتيح لطالب البرنامج السفر الستكمال 
مج للغة االدراسة بإيطاليا، كما يستقدم البرنامج طالب إيطاليين مما يوفر لطالبه البيئة العلمية المناسبة إلتقان طالب البرن

التي يدرسها. تشمل أيضاً هذه االتفاقيات على استقدام أساتذة من الخارج للتدريس في البرنامج، كما يستعين البرنامج 
 بخبراء أجانب وذلك حتى يكون الطالب على عالقة وطيدة باللغة التي يدرسها. 

ومناخ  Data Showبأجهزة عرض  تميز البنية األساسية للكلية التابع لها البرنامج )قاعات دراسية مجهزة -
 صحي من حيث التهوية والتكييف واإلضاءة(.

معامل متخصصة وتشمل معمل للغات ومعامل للحاسب اآللي والوسائط المتعددة، كما أن هذه المعامل  -
 Data Showمزودة بأجهزة عرض 

 وملحق بالقسم غرفة لعقد السمينارات الخاصة بالقسم ومناقشة أبحاث التخرج. -

 د بشرية كافية عددا، ومتميزة نوعاً وذات خبرة متنوعة وكفاءات عالية.موار -

 خبرات أعضاء هيئة التدريس المتنوعة والكبيرة، وإنتاجهم العلمي المتميز في مجال البحث والترجمة  -

 
 والمشاركات العلمية على المستوى الدولى والمحلى. 

 CEFR (Common European Frameworkة ب يعتمد البرنامج توصيف مخرجات التدريس والتعلم الخاص -

of Reference for languages) 



 
مكتبة علمية متخصصة تشمل مجموعة من المراجع الهامة في مجال اللغة  -

 ل األدبية الكالسيكية والحديثة. اإليطالية، واألعما

تفيدين والطالب والمسقاعدة بيانات على الموقع اإللكتروني للبرنامج وتشمل بيانات أعضاء هيئة التدريس  -
 وأبحاث أعضاء هيئة التدريس.

استحدث البرنامج سياسة جديدة من سياسات التعلم وهى التعلم الذاتى فى بعض المقررات األمر الذى يجعل  -
 الطالب قادراً على إكتساب مجموعة كبيرة من المعارف والمهارات وتدعيم الدور اإليجابى له فى عملية التعلم.

 ة للدراسات العليا وفى انتظار الموافقة على بدء الدراسة.للبرنامج الئح -

 


