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 مقدمة
 

بإنشاء جامعة بدر  3112فبراطر سنة  11 بتارطخ  111بعد صدور القرار الجمهوري رقم 
بالقاهرة وما تضمنه من كليات منها كلية اللغات والترجمة فقد قرر القائمون على الجامعة البدء 

د في صناعي الوليبإنشاء الكلية تأسيسا على الحاجة الماسة للمجتمع المصري بعامة والمجتمع ال
تلك المناقة إلى خدمات لغوطة دولية تسهم في دفع النشاط االقتصادي للتوسع المحلي والدولي 
والحصول على أفضل الفرص العالمية للمنتجات التي تحمل عالمة "صنع في مصر"، فضال عن 

جتمع الم اإلسهام في تكوطن الصورة الذهنية اإلطجابية لمصر في الخارج عن طرطق االنخراط في
العلمي العالمي وإقامة مراصد ومنتدطات ومؤتمرات لغوطة وأدبية وثقافية دولية بالمشاركة مع الدول 
التي تقوم الكلية بتدرطس لغاتها. كما طقدم قسم اللغة العربية بها خدماته لتعليم اللغة العربية لألجانب، 

ية دولية كل عام لتشجيع األجانب ومن أجل تعزطز هذا التوجه فإن الجامعة سوف تارح منحا دراس
 على القدوم إلى مصر وتعلم اللغة العربية وفهم أصول الحضارة العربية على نحو مستقيم وسليم. 

 أقسام الكلية
 تتكون الكلية من األقسام اآلتية:

 

 الكود  الحالة القسم   المسلسل 
 ENG مفعل اللغة اإلنجليزطة 1

 CHI مفعل اللغة الصينية 3

 ITA مفعل لغة اإلطااليةال 2

 ESP مفعل اللغة اإلسبانية 4

 FRA مفعل اللغة الفرنسية 5

 GER مفعل اللغة األلمانية 6

 JAP طعرض )حسب إقبال الاالب( قسم اللغة اليابانية 1

 PER طعرض )حسب إقبال الاالب( قسم اللغة الفارسية  1
 TUR طعرض )حسب إقبال الاالب( اللغة التركية  9

 RUS طعرض )حسب إقبال الاالب( قسم اللغة الروسية 11

 ARA غير معروض حاليا   اللغة العربية 11

 

 المعلومات األساسية للكلية
 

بمفردات الرؤطة والرسالة واألهداف االستراتيجية التي تتبناها كلية اللغات  الجزء طتعلق هذا 
 والترجمة بجامعة بدر بمصر. 

 .جهة حضارطة ووسياا للتواصل بين الثقافات المختلفة حول العالمأن تصبح الكلية وا: الرؤية

: تأهيل وتعزطز قدرات خرطجى الكلية حتى طصبجوا سفراء أكفاء لثقافتنا. مساطرة التقدم الرسالة
 فى عالمنا ختى نلبى اختياجات سوق العمل فى الحاضر والمستقبل.
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:األهداف االستراتيجية  

التعليم الهدف األول: التميز في مجال  

تسعى كلية اللغات والترجمة لتحقيق الرطادة العلمية من خالل تقدطم برامج ومهارات أكادطمية 
 تلبي احتياجات سوق العمل.

 الهدف الثاني: التميز في مجال البحث العلمي

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

هدف الثالث: التميز في مجال الخدمات المجتمعية والتنميةال  

 تلتزم كلية اللغات والترجمة بزطادة اسهاماتها في الخدمات المجتمعية.

 الهدف الرابع: الوصول إلى العالمية

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

 امس: تاوطر القدرات المؤسسيةالهدف الخ

تسعى كلية اللغات والترجمة الى تابيق أحدث أساليب الحوكمة والدعم من أجل تحقيق الجودة 
 االدارطة الشاملة.

 
 نظام الدراسة 

تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة. والساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية  .1
وتعادل ساعة دراسية نظرطة أسبوعية أو ساعتين عمليتين أو لتحدطد وزن المقرر الدراسي 

 تابيقيتين أسبوعيا  وطظهر وزن كل مقرر من الساعات المعتمدة أمامه في الخاة. 
طقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعا  دراسيا  تقرطبا طعقب  .3

ين الدراسيين الرئيسيين عالة نصف العام.  كل منهما االمتحان النهائي وطفصل بين الفصل
أسابيع على أن تتم  1وطمكن إقرار فصل دراسي صيفي مكثف بموافقة مجلس الكلية مدته 

مضاعفة ساعات التدرطس األسبوعية المخصصة لكل مقرر، وال طسمح للاالب التسجيل في 
 ساعات معتمدة في إحدى الحاالت التالية:  9الفصل الصيفي ألكثر من 

 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، 
 ،CGPAج. رغبته في رفع تقدطرات مقرر سبق له دراسته لتحسين المتوسط العام للنقاط 

 لة الاالب لالنتقال إلى المستوى األعلى، د. إذا ترتب على هذا التسجيل تغيير حا

  هـ. استكماله لمتالبات التخرج.  
 

( ساعة معتمدة على 144طتالب الحصول على الدرجة العلمية إكمـال الاالب لمائة وأربع وأربعين ) .2
األقل وطجب على الاالب المنتظم أن طكمـل متالبات الحصـول على درجـة الليسانس في اللغات 
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لخاة ل ن أي قسم من أقسام الكلية في ثمانية فصول دراسية رئيسية طتم إنجازها وفقاوالترجمة م
 .الدراسية بكل قسم

 

ساعة معتمدة أسبوعيا . والحد األقصى  13األدنى للعبء الدراسي للاالب المنتظم هو  الحد .4
سـاعة  31ساعة أسبوعيا . وطمكن زطـادة العبء الدراسي في الفصل الواحد إلى  11هو 

 .عتمدة أسبوعيا  بناء على توصية المرشد األكادطمي وموافقة عميد الكليةم

المقررات التي تدرس لمرحلة الليسانس كمقررات إجبارطة عامة للوفاء بمتالبات الجامعة  .5
 هي: 

 حقوق اإلنسان  .أ

 مهارات التفكير العلمي وكتابة التقارطر .ب

عامة للوفاء بمتالبات  المقررات التي تدرس لمرحلة الليسانس كمقررات اختيارطة .6
الجامعة، وطجوز إضافة مواد اختيارطة أخرى تالبها إدارة الجامعة، والمقررات الحالية 

 هي: 

 مهارات حل المشكلة واتخاذ القرار .أ

 تكنولوجيا المعلومات .ب

 علم النفس ومهارات التواصل  .ج

 التارطخ المصري .د

ية للوفاء بمتالبات الكل المقررات التي تدرس لمرحلة الليسانس كمقررات إجبارطة عامة .1
 هي: 

 اللغة العربية  .أ

 اللغة األجنبية الثانية  .ب

المقررات االختيارطة لمتالبات التخصص طحددها كل قسم على حده، كما طحدد أطضا مادة  .1
  )راجع الخاة التدرطسية للبرنامج(التميز

اسية رطجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الد .9
أن طقرر تدرطس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين بحيث تكون الدراسة فى المقرر بنسبة 

بنظام التعليم عن بعد، أو بأى نسبة أخرى، على أن طتم  %51وبنسبة وجها  لوجه  51%
بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة ذلك على مجلس شئون التعليم والاالب 

 العتماده.
 

 لعبء الدراسي ا

على كل طالب أن طقوم شخصيا  بتسجيل المقررات الدراسية التي طدرسها في بداطة كل فصل  .1
لتسجيل بموافقة المرشد دراسي مع ضرورة أن طتم اختيار المقررات وعدد الساعات وا

 ، وطجوز للكلية التجاوز عن هذه الحدود لدواعي التخرج أو تجنب الفصل. األكادطمي
أو أكثر( أن طتجاوز الحد األقصى  2,4المتفوق )الذي طبلغ معدله التراكمي  طمكن للاالب .3

ساعات خالل مساره  9ساعات في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى  2للتسجيل بمقدار 
الدراسي الكامل في مقررات دراسية اختيارطة تخصصية على أن طضاف تقدطره على متوسط 

 . CGPAنقاط التقدطر التراكمي 

 ساعة معتمدة.  13بتسجيل أكثر من  3.3عن  CGPAسمح للاالب الذي طقل متوسط ال ط .2

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

 .علي الاالب االنتهاء من تسجيل المقررات الدراسية قبل أسبوع من بداطة الفصل الدراسي .1

من التسجيل لعذر قهري طقبله عميد الكلية أن طسجل تسجيال طجوز للاالب الذي لم طتمكن  .3
متأخرا خالل الفترة اإلضافية للتسجيل وهي األسبوع األول من الفصل الدراسي الذي سجل 

 فيه. 

ال طجوز للاالب التسجيل في مقرر من مقررات التخصص له متالبات سابقة إال بعد   .2
 دراستها والنجاح فيها. 

تسجيل في أي مقرر رسب فيه من قبل وطعيد المقرر دراسة طحق للاالب إعادة ال .4
 وامتحانا. 

طجوز للاالب أطضا إعادة تسجيل مقرر درسه ونجح فيه من قبل وطرطد إعادته لتحسين  .5
CGPA  .وذلك بالفصل الصيفي وبعد موافقة مجلس الكلية 

تالب طجوز للاالب أن طسجل مقررا متزامنا مع متالبه السابق إذا كان قد درس الم .6
السابق نجاحا أو رسوبا وكان تخرجه طتوقف على ذلك، وذلك بعد موافقة المرشد األكادطمي 

 ورئيس مجلس القسم وعميد الكلية. 

 

 تعديل تسجيل المقررات واالنسحاب منها

 

طجوز للاالب بعد موافقة مرشده األكادطمي أن طعدل تسجيل المقررات، سواء باإلضافة أو  .1
الل األسابيع الثالثة األولى من بدء الدراسة وذلك بما ال طخل بالعبء الحذف أو االستبدال خ

 ( من هذه الالئحة. 1الدراسي المنصوص عليه في المادة )
طحق للاالب أن طنسحب بعد موافقة مرشده األكادطمي من دراسة أي مقرر أو مقررات خالل  .2

ي سجل الاالب األكادطمي ثمانية أسابيع على األكثر من بدء الدراسة. وطسجل هذا المقرر ف
" بشرط أال طكون الاالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح Wبتقدطر "منسحب دون رسوب 

وفي هذه الحالة ال طدخل االنسحاب ، بها قبل االنسحاب، أو أن طخل ذلك بالعبء الدراسي
 .  CGPAحساب متوسط نقاط التقدطر التراكمي 

حددة طعتبر راسبا في المقرر وطحصل على تقدطر في حالة انسحاب الاالب بعد الفترة الم .3
" وفي هذه الحالة طدخل هذا التقدطر في متوسط نقاط التقدطر التراكمي WF"منسحب برسوب 

CGPA . 
تعرض حاالت االنسحاب نظرا لألعذار القهرطة من أي مقرر بعد هذا الميعاد على لجنة شئون  .4

الكلية، على أال طخل االنسحاب بالعبء التعليم والاالب للنظر فيها وإقرارها من مجلس 
 الدراسي للاالب.

وطقوم بإعادة  W الاالب الذي طحصل على موافقة الكلية على االنسحاب طحصل على تقدطر .5
دراسة المقررات التي انسحب منها في فصل دراسي الحق دراسة وامتحانا، وال تدخل هذه 

 . CGPAالمقررات في حساب متوسط تقدطره التراكمي 

 تسري هذه الحقوق في تعدطل تسجيل المقررات واالنسحاب منها على الفصل الصيفي.  ال .6
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 المواظبــــــــة 

 .الدراسة في كلية اللغات والترجمة باالنتظام وال طسمح فيها باالنتساب .1
من مجموع الساعات الدراسية طوجه  %11حينما تصل نسبة تغيب الاالب عن الدراسة إلى  .2

  طوجه له إنذار ثان. %31وحينما تصل النسبة إلى  له إنذار كتابي.

من دخول االختبار  %35لمجلس الكلية أن طحرم الاالب الذي تصل نسبة تغيبه عن الدراسة إلى  .3
 .WF النهائي، وطحصل على تقدطر منسحب برسوب

عذر بإذا تقدم الاالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والاالب وطقره مجلس الكلية فيعتبر غائبا  .4
  . CGPAوال طدخل في حساب  Wمقبول وطحصل على تقدطر منسحب 

 

 االنقطاع عن الدراسة

 طعتبر الاالب منقاعا  عن الدراسة إذا لم طسجل في فصل دراسي أو انسحب من الفصل الدراسي .1

دراسيين  سواء كان ذلك بعذر مقبول أو بدون عذر. وطجوز للاالب أن طنقاع عن الدراسة لفصلين
فصول غير متتالية وطفصل من الجامعة إذا انقاع عن الدراسة لفترة  2وبحد أقصى  متتالين

 أطول بدون عذر طقبله مجلس الكلية وطوافق عليه رئيس الجامعة.
طجوز للاالب أن طتقدم بالب إلطقاف القيد بالجامعة حسب الشروط والضوابط الواردة في البند  .2

  السابق.
 

 اإلرشاد األكاديمي 

لس القسم بتوزطع الاالب المقيدطن بالقسم على مرشدطن أكادطميين من أعضاء هيئة طقوم مج -1
التدرطس ومعاونيهم بالقسم ذاته، بناء على توصية لجنة شئون التعليم والاالب، وطستمر المرشد 

 األكادطمي في مهمته مع الاالب حتى تخرجه. 

 مهام والتزامات المرشد األكاديمي:

 سية والتزامات المرشد األكادطمي في: تتلخص المهام األسا -3

أ. مساعدة الاالب على اختيار المقررات التي طسجلها وتحدطد العبء الدراسي المناسب والمتوازن 
له في كل فصل دراسي وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته. وطعتبر رأي المرشد األكادطمي غير 

اة الدراسية السارطة فيه. والاالب هو ملزم إال في وجوب احترام الاالب لالئحة القسم والخ
 المسئول عن المقررات التي طسجل فيها بناء على رغبته. 

ب. متابعة أداء الاالب في المقررات التي سجلها على مدار العام الدراسي وتسجيل كافة البيانات 
 الالزمة عن الاالب والنتائج التي حصل عليها في بااقة خاصة معدة لهذا الغرض. 

ع الاالب المتعثر دراسيا تحت المالحظة لمدة فصل دراسي واحد مع خفض العبء الدراسي ج. وض
 له إلى الحد األدنى، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بناء على توصية لجنة شئون التعليم والاالب. 

د. في حالة وجود حاالت من ذوي االحتياجات الخاصـــة )جســـدطة أو نفســـية أو حركية( طوضـــع 
االب تح ــــم ال ــــراف العلمي ألحد أعضــــاء هيئة التدرطس وبناء على موافقة مجلس القس ت اإلش

 صية لجنة شئون التعليم والاالب.وتو
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 :نظام تقويم االرشاد االكاديمى  

 يوجد نظام معتمد لتقييم ىاعلية اإلرشاد األكاديمي وذلك من خالل :

اديمي لقياس مدى اإلســـتبيانات الخاصـــة بالمرشـــد األكاديمي ونظام اإلرشـــاد األك -
 .روا الطالب عن اإلرشاد األكاديمي

نة من  - عةتوجد لجنة مكو ئة تدريس  أرب من أعوــــاء الهيئة  وأربعةأعوــــاء هي
مســلولين عن اإلرشــاد األكاديمي واألنشــطة الطالبية وعوــو من الخار  المعاونة 

يمي دبالبرنام ، حيث تحرص اللجنة على تعديل وتطوير وتعزيز نظام اإلرشاد األكا
 المطبق ىي ووء نتائ  إستبيانات الطالب. 

هذه اللجنة على كتابة تقارير بناًءا على نتائ  إســــتبيانات الطالب عن مدى  - مل  تع
هم عن اإلرشـــاد األكاديمي. ويتم رىذ هذه التقارير إلى رئيس القســـم، ثم إلى ئروـــا

ية والتعزيز التصــــحيحيةرئيس وحدة اإلرشــــاد األكاديمي بالكلية إلتخاذ اإلجراءات 
ــــم ثم مجلس الكلية إلتخاذ اإلجراءات  ــــل على مجلس القس ــــبة، ثم يتم عرو المناس

ــبة ــاد األكاديمي ىي اإلجتماع الذي تم انعقاده بتاري  . المناس حيث اتفقت وحدة اإلرش
ـــدين األكاديميين بالكلية على عقد  32-1-3232 اجتماعات  4بحوـــور كاىة المرش

 .الث والسادس والتاسذ والثاني عشربكل ىصل دراسي ىي االسبوع الث

تقوم لجنة اإلرشــاد األكاديمي واألنشــطة الطالبية بتقديم تقرير ىصــلي عن كل عام  -
 أكاديمي يتومن ما تم إنجازه من مهام اللجنة.

ــة من خالل خطــة   - ــة االرشــــــاد األكــاديمي واألنشــــطــة الطالبي اقترحــت لجن
الطالب بنتائ  االســتبيانات والتقارير  ابالغ  3232التطويرالمقترحة ىي نهاية ربيذ 

ــــدين األكاديمين ويتم تفعيل ذلك بدًءا من خريف   وتم 3232وذلك عن طريق المرش
 .6/7/3232ىي مجلس القسم بتاري  اعتماد هذا المقترح 

 

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

 الب.دليل الط .1

 المرشد االكاديمي .3
 امثلة على تعديل و تطوير نظام االرشاد االكاديمي فى ضوء نتائج التقويم:

 
سبتمبر قامت وحدة  1-اغسطس  22بناء على توصيات زيارة المحاكاة التي تمت ىى الفترة من 

 يجراءات التصحيحية لمعالجة أوجل القصور ىي االرشاد االكاديماالرشاد االكاديمي ببعض اال
  :اإليطاليةلبرنام  اللغة 
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طالب حيث يشـــــمل كل 1 كل  لبا ل طا كل المرشـــــدين االكاديمين تجهيز املف ال .الطلب من 
 .لبالجامعة حتى تخرج لالمعلومات والوثائق الخاصة بالطالب منذ التحاق

ـــرال الاالب في إبداء الرأي فيما طخص األنشـــاة المتنوعة التي طمكن إدراجها في خاة . 3 اش
 وذلك عن طرطق اجتماعات الاالب بالمرشدطن االكادطمين. ةاألنشا

 

 :الدعـم األكاديمـي والمـادي

  ونلاـالب المتميـز.ا1

تنص الئحة الكلية على شروط ومعاطير معينة لتحدطد الاالب المتميزطن المستجدطن 
ا  مادط والمقيدطن بالبرنامج ، وذلك  عن طرطق دعم الجامعة والكلية للالبة المتفوقين دعما  

 واجتماعيا  وأكادطميا .

فعلى المستوى المادي، تقدم الجامعة منح وتخفيضات ألوائل الثانوطة العامة والمتفوقين  -
وطقوم البرنامج سنوطا  بحصر أوائل الفرق المختلفة قبل بدء العام رطاضي ا، وأوائل الجامعة 

م بأسماء األوائل إلى الدراسى الجدطد وقبل بداطة مرحلة تسجيل المقررات وإرسال قوائ
 إدارة شئون الاالب لتفعيل نظام التخفيض.

 وحدة اإلرشاد األكادطمي الئحة وهنال آلية للتعامل مع المتفوقين منصوص عليها في  -
 تكرم الكلية األوائل في جميع الفرق الدراسية في المؤتمر العلمي الاالبي من كل عام  -

تهم للتاوطر واستعراض المشكالت التى ودعوتهم للحضور للمشاركة بآرائهم ومقترحا
 واجهتهم على مدار العام الدراسى. 

في اجتماع لجنة اإلرشاد األكادطمي برئاسة المنسق العام لوحدة اإلرشاد األكادطمي  -
تم اإلتفاق على وضع آلية لمكافأة الاالب المتميزطن في  3131-1-32المنعقد بتارطخ 

 ط. ا فقيالنواحي المختلفة وليس أكادطم  
ساعات إضافية  2طستايعون تسجيل  2.4الاالب المتفوقون الذطن طبلغ معدلهم التراكمي  -

ساعات إضافية، وبذلك  طتجاوز الحد األقصى   9في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى 
للساعات الدراسية األسبوعية بتسجيل مواد دراسية إضافية في الفصل الدراسي وذلك 

 دليل الاالب.  موضح في الئحة الكلية و
طقدم قسم اللغة اإلطاالية خمس مواد تميز  للاالب المتفوقين و طتيح لهم فرصة لتسجيلها  -

 . المتميزطن الحصول على مرتبة الشرفحتى طتسنى للاالب 
طعد المرشد األكادطمي تقرطرا  عن المستوى الدراسي للاالب المتميزطن في نهاطة العام  -

 .على معدلهم التراكمي ومساعدتهم في رفع هذا المعدل الدراسي وطضع خاة لهم للحفاظ

ة أو بدون إما برسوم بسياالصيفى توفر الكلية للاالب المتفوقين الحصول على التدرطب  -
 طبقا  لبروتوكوالتفى المؤسسات المختلفة ومكاتب الترجمة المعتمدة دفع رسوم تماما  

  مة.التعاون بين هذه المؤسسات وبين كلية اللغات والترج

وقع البرنامج بروتوكول تعاون مع شركة إطالف لتدرطب الاالب المتميزطن مجان ا  -
ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف والتى تعقد ورش لتشجيعهم وإعدادهم لسوق العمل 

عمل للاالب لتأهيلهم لسوق العمل كما وقع اتفاقية مع المعهد الثقافى اإلطاالى والمركز 
 .القومى للترجمة
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لبرنامج بفضل عالقاته الايبة مع الجامعات اإلطاالية وبروتوكوالت التعاون طقوم ا -
المشتركة الخاصة بتبادل الاالب بين البرنامج والجامعات اإلطاالية  بتحفيز الاالب 
المتميزطن وذلك بتوفير فرصة حضور دورات فى اللغة والثقافة اإلطاالية فى إحدى 

راسى كامل بإحدى الجامعات اإلطاالية وذلك طعمل دراسة فصل د الجامعات اإلطاالية  أو
مية وتنعلى تقوطة المهارات اللغوطة المالوبة ومعاطشة البيئة اإلطاالية معاطشة كاملة 

 القدرات العلمية والعملية.

من ضمن مقترحات البرنامج لتحفيز الاالب المتفوقين تنمية مهاراتهم اإلبداعية ودمج  -
طقة منظمة وهادفة و توجيه الاالب المتفوقين لمساعدة التكنولوجيا في التعليم بار

 عثرطن. تالاالب الم

 

. 

 :نوالاـالب المتعثر.3

 ووذ البرنام  آليات محددة لدعم الطالب المتعثرين على النحو التالي:

 13بتسجيل أكثر من  3.3عن   CGPAال يسمح للطالب الذين يقل معدلهم التراكمي  -
راسي الواحد وذلك حتى يتيسر عليهم التحصيل الدراسي ساعة معتمدة خالل الفصل الد

 والتركيز على عدد محدد من المواد.

يدعم المرشد األكاديمي الطالب المتعثرين عن طريق متابعة المعدل التراكمي الفصلي و  -
السنوي، كما يرشدهم بتسجيل المواد التي تتناسب مذ قدراتهم وىقاً لمعدلهم التراكمي، و 

طالب متابعة مستمرة لمدة ىصل دراسي واحد بعد تخفيض العبء الدراسي تتم متابعة ال
 لل إلى الحد األدنى ويووذ مدى تحصيلل وأدائل قيد المالحظة . 

تقوم لجنة اإلرشاد األكاديمي واألنشطة الطالبية بعمل إحصائية كل ىصل دراسي بأعداد  -
 اسي.الطالب المتعثرين وىًقا الحصاءات درجات الطالب بكل ىصل در

يعد المرشد األكاديمي تقريراً عن المستوى الدراسي للطالب المسجلين لديل بنهاية العام  -
األكاديمي وذلك لتحديد المتعثرين ويوذ خطة دراسية مناسبة لهم يتم العمل بها ىي الفصل 

  .الدراسي التالي

اعات سيساعد أعواء هيئة التدريس الطالب المتعثرين عن طريق توىيروقتاً لهم ىي ال -
 المكتبية أسبوعًيا حتى يتغلبوا على الصعوبات الدراسية التي يواجهونها.

يدعم برنام  اللغة اإليطالية الطالب المتعثرين من خالل العيادة اللغوية لتبسيط المادة  -
 .العلمية لهم

ووذ مجلس إدارة برنام  اللغة اإليطالية خطة عمل العيادة اللغوية لبدء العمل بها ىي  -
 السعات المخصصة لذلك ، مذ إلزام كاىة الطالب المتعثرين بحوور  3232خريف 

 .لكتابة والتحدث باللغة اإليطاليةتشمل مهارات القراءة واو

اقترح مجلس إدارة برنام  اللغة اإليطالية عمل رحالت تثقيفيية توم الطالب المتعثرين  -
 سلوكي.ليقوموا بالعمل الجماعي و يتغلبوا على الخجل و االوطراب ال

لك ذيقوم البرنام  سنوياً بعمل خطة لألنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسى بأكملل و -
 .من أجل الدعم المعنوى لطالبل
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 :حتياجـات الخاصـةالاـالب ذوي اإل.2

صة. البرنامج ال طرفض التحاق ذوي األحتياجـــــات  ال طوجد بالبرنامج طالب ذوي إحتياجات خا
خ عميد الكلية بالب لرئيس الجامعة بتارط ملم طتقدم أحد منهم حتي األن. ولقد تقدالخاصـة به ولكن 

 بتوفير تسهيالت لوجيستية لهم في المباني والمكتبة.  31/9/3131

 

 :الية تحدطد الاالب المتفوقين والمتعثرطن

ي من طمالمرشـــد االكادأســـتاذ المادة وأطضـــا  طتم تحدطد الاالب المتفوقين والمتعثرطن عن طرطق 
 خالل اجتماعات االرشاد االكادطمي.

 

 القواعد المنظمة لالمتحانات ونظام تقييم الطالب 

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

 دالدرجة القصوى للمقرر الدراسي مائة درجة لكل مقرر تبلغ ساعاته المعتمدة ساعتين، وتزط .2
 درجة للمادة الواحدة.  311الدرجة القصوى بالتناسب مع ساعات المقرر المعتمدة بحد أقصى 

  .ةلالختبارات النهائي %61من الدرجة لألعمال الفصلية وتخصص  %41تخصص نسبة  .3
فيما  لمجلس الكلية تحدطد موعد االختبارات الشفهية والتحرطرطة الخاصة باالمتحانات النهائية، .4

العلمي بتحدطد طبيعة االختبارات شفهية كانت أم تحرطرطة، وكذا تنظيم طرق طختص القسم 
التقييم في األعمال الفصلية، وتوزطع درجاتها، على أن تشمل األبحاث واالختبارات المفاجئة 
واختبار منتصف الفصل الدراسي والمناقشة الشفهية، وطجوز للقسم ابتداع أنشاة تعليمية 

دراسية طكون الهدف منها التقييم، كما طجوز له أن طكون مجموعات وموائد مستدطرة وحلقات 
 متميزة من الاالب ممن طسجلون مواد التميز.

 على األقل من درجات االمتحان النهائي.   %21طعتبر الاالب راسبا الئحيا إذا لم طحصل على  .5

 . %51الحد األدنى للنجاح في المقرر الدراسي هو  .6

ذ مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن طجوز لمجلس الكلية بعد أخ .7
و أطقرر عقد االمتحان إلكترونيا  فى مقرر أو أكثر، كما طجوز عقد اإلمتحان فى كل المقرر 

جزء منه بما طسمح بتصحيحه إليكترونيا ، وعلى أن طتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم 
 مجلس الجامعة العتماده. فقة عليه ورفعه إلىوالاالب بالجامعة للموا

 

 تقييم أداء الطالب يكون بأحد التقديرات المتكافئة التالية: 
 

  

 المعتمدة بالنقاط/ساعات المئوية النسبة الرمز التقدير

 ممتاز

A+ 00.1-0011 011 الى 59 من 
A 00.1 – 00.5 59 من أقل الى 51 من 

-A 0001 – 0095 51 من أقل الى 9. من 
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 جدا جيد
B+ 00.1 – 0005 9. من أقل الى 1. من 

B 0011 – 0005 1. من أقل الى 9. من 

 جيد
C+ 0.1. – 055. 9. من أقل الى 1. من 

C 0.1. – 0.5. %1. من أقل - % 9.من 

 مقبول

D+ 001. – 095. %9. من أقل - %1. من 

D 0.1. – 005. 1. من أقل الى 99 من 

-D 1.01-005. 99 من أقل الى 91 من 

 1.1 %91 من أقل F راسب

 W - 1011 رسوب بدون منسحب
 WF - 1011 برسوب منسحب

  

  
  

 

 في حساب تقدطر الاالب بنظام النقاط كما طلي:  1تستخدم النسب الموضحة في البند 

هو متوسط  SGPA (Semester Grade Point Average)متوسط نقاط التقدطر الفصلي  .أ
في الفصل الدراسي الواحد وطحسب في نهاطة الفصل من  ما طحصل عليه الاالب من نقاط

 المعادلة التالية: 

 
 المعتمدة( ساعاته عدد × الطالب درسه فصلي مقرر كل )نقاط مجموع                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الفصلي التقدير نقاط متوسط
 الواحد الفصل في الطالب درسها التي المعتمدة الساعات مجموع                                           
  

 وطقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري. 
 
هو  CGPA (Cumulative Grade Point Average)متوسط نقاط التقدطر التراكمي  .ب

متوسط ما طحصل عليه الاالب من نقاط في كل ما درس من مقررات في كل الفصول 
الدراسية؛ وإذا تم حساب المعدل التراكمي للاالب عند تخرجه فيسمى التقدطر العام للتخرج 

 وطحسب في نهاطة العام من المعادلة التالية: 

  الفصلي التقدير نقاط متوسط مجموع                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     التراكمي= التقدير نقاط متوسط •

  الفصول عدد                                                                                              
 وطقرب الناتج إلى أقرب رقم عشري.

   
 مي،تراك مجموع صورة: في عنه معبرا عليها حصل التي درجاته الطالب تخرج شهادة في يبين .1

 التخرج تقدير جانب إلى حرفي، رمز ،CGPA التراكمي التقدير متوسط )%(، مئوية نسبة
  العام0

 التخرج، عند سنويا فأكثر 0 عام تراكمي معدل على يحصل الذي للطالب الشرف مرتبة تمنح .3
 حولالم الكلية في )أو الكلية في تسجيله خالل دراسي مقرر أي في رسب قد يكون أال بشرط
 ازواجتي دراسة عليه يتحتم كما تمدة،مع ساعات لها ليس التي المواد ذلك من ويستثنى منها(
   المختلفة0 األقسام لوائح تحددها التي التميز مواد من مادة

إذا رسب الاالب في مقرر إجباري فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه. أما إذا رسب في مقرر  .2
 مرشدالاختياري فيجوز له إعادة دراسة نفس المقرر أو دراسة مقرر اختياري بدطل، بعد موافقة 
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األكادطمي وعميد الكلية، والمقررات العامة للجامعة طالب فيها النجاح فقط وتدرس بدون 
أما المقررات العامة للكلية اإلجبارطة واالختيارطة فيتم  CGPAاحتساب وحدات وال تضاف إلى 

 . CGPAاحتساب وحدات لها وتضاف إلى 

سوب مرة واحدة فقط في معدله إذا تكرر رسوب الاالب في مقرر ما طكتفى باحتساب الر .4
التراكمي ولكن تسجل عدد المرات التي أدى فيها االمتحان في هذا المقرر في سجله األكادطمي 

 وتحسب له درجته الحقيقية.  

 .طجوز للاالب دراسة مقرر دراسي اختياري أو أكثر لتحسين معدله التراكمي لكي طتخرج .5

( طنذر اإلنذار األول 3ر تراكمي متدن )أقل من إذا حصل الاالب في أي فصل دراسي على تقدط .6
وإذا تكرر هذا المعدل المتدني طنذر اإلنذار الثاني وترسل اإلنذارات على محل إقامته المدون في 

الكلية منح الاالب فرصة ثالثة وأخيرة  الملف، وطعتبر الاالب مراقب أكادطميا، وطجوز لمجلس
 .شئون التعليم والاالبلرفع معدله التراكمي بعد أخذ رأي لجنة 

 
 
 

 قواعد التحويل الخاصة بكلية اللغات والترجمة بين البرامج المختلفة

 

 .أن يتم التحويل ىى األسبوع الثانى من الدراسة على أقصى تقدير بالنسبة للطالب الجدد 

  ىى حالة رغبة الطالب ىى التحويل ىى الفصل الدراسى الثانى أو ىى العام التالى
 لجامعة إلى أى برنام  آخر داخل الكلية يتم ذلك بالشروط اآلتية:اللتحاقة با

عند تحويلل إلى برنام  آخر ودراسة نفس لغة التخصص ىى البرنام  المحول منل يتم  -1
معادلة المواد التى نجح ىيها الطالب ىى التخصص بمستوى أو أكثر من مستويات اللغة 

 الثانية )نفس لغة التخصص المحول منها(.

 عادلة جميذ متطلبات الكلية )مقررات اللغة العربية( التى نجح ىيها.يتم م -3

 يتم معادلة جميذ مواد متطلبات الجامعة التى نجح ىيها الطالب. -2

 .ام بين البرعند التحويل تتبذ قواعد معادلة اللغة الثانية المعتمدة من مجلس الكلية  -4
 

 

 بدر جامعة فى والترجمة اللغات كلية فى بها المعمول واإللتماس التظلم آليات
 بالقاهرة:
 النتيجة. ظهور من يوماً  11 خالل ىى الكلية لعميد بطلب الطالب يتقدم -1

 م.التظل رسوم لدىذ الطالب شئون لىإ الطالب يتوجل الطلب على العميد مواىقة بعد -3

 النتيجة. لمراجعة المختص الكنترول إلى التظلم بتحويل العميد يقوم -2

 المراجعة. تيجةن يفيد الكلية لعميد تقرير وكتابة النتيجة بمراجعة المختص الكنترول يقوم -4

 ىحص نتيجةب الجامعة رئيس إلى تقريراً  العميد يرىذ ذلك غير أو النتيجة تصحيح حالة ىى -1
 التظلم.

 بدىعها. قام التى الرسوم يسترد أن لل يمكن التظلم هذا ىى محقاً  الطالب كان إذا -6
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 اللغة اإليطالية برنامج

 
 :لة برنامج اللغة االيطاليةرسا

مة واألدب والترج اللغوطاتمجال  ىمؤهلين علميا  ففى تخصص اللغة اإلطاالية إعداد خرطجين "
وقادرطن على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى وتنمية قدراتهم فى البحث العلمى وخدمة 

 .المجتمع من خالل برنامج عالى الجودة".
Missione: 

Preparare laureati specializzati nella lingua italiana scientificamente 

qualificati nel campo della linguistica, della letteratura e della traduzione e 

in grado di competere nel mercato del lavoro locale e internazionale 

sviluppando le loro capacità nella ricerca scientifica e nel servizio alla 

comunità attraverso un programma di alta qualità. 

 

 

 األهداف العامة للبرنامج:
إعداد الكوادر البشرطة من مترجمى اللغة اإلطاالية فى جميع مجاالت الترجمة التحرطرطة  3/1

 والفورطة )منها وإليها(.
تحقيق التميز والرطادة فى إعداد الكوادر البشرطة من مترجمى اللغة اإلطاالية فى مجاالت  3/3

 الترجمة التحرطرطة والفورطة.
 اد باحثين فى اللغة اإلطاالية قادرطن على المقارنة بين األدب اإلطاالى واآلداب األخرى.إعد 3/2
صقل مهارات الخرطج فى دراسة اللغة واألدب والترجمة من اإلطاالية وإليها باإلضافة إلى  3/4

 دراسة لغة أجنبية ثانية فضال  عن إتقانهم اللغة األم.
ية وآدابها قادرطن على تلبية احتياجات سوق العمل فى إعداد متخصصين فى اللغة اإلطاال 3/5

 المجاالت المختلفة، وتكوطن كوادر طمكنها القيام بتصنيف معجمات لغوطة.
 الوصول بالاالب إلتقان آليات الترجمة، وأحدثها الترجمة باستخدام الحاسوب. 3/6
ثقافته إلى اللغة األم  المحافظة على تراث األمة ومعرفة اآلخر معرفة وثيقة من خالل نقل 3/1

 وكذلك تعرطف اآلخر بثقافتنا القومية.واإلطالع عليها 
2/1 Formare traduttori d’italiano ben qualificati in tutti i settori della 

traduzione scritta e della traduzione simultanea (dalla lingua italiana alla 

lingua araba e viceversa) 

2/2 Promuovere l'eccellenza dei quadri nel campo della traduzione e le 

industrie linguistiche. 

2/3 Preparare ricercatori nel campo della lingua italiana capaci di mettere 

a confronto la letteratura italiana con le altre letterature straniere. 

4/2 Approfondire e sviluppare le competenze e le abilità dei laureati nello 

studio della lingua, della letteratura e della traduzione dall’italiano in arabo 

e viceversa,  lo studio di una seconda lingua straniera, oltre alla lingua 

madre. 
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5/2 Preparare laureati speccializzati nella lingua e nella letteratura italiana 

in grado di soddisfare i bisogni del mercato di lavoro in vari settori, 

formando laureati in grado di creare differenti dizionari. 

6/2 Permettere agli studenti di eccellere nei moderni meccanismi della 

traduzione attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali. 

7/2 Conservare il patrimonio nazionale e conoscere bene gli altri: tramite 

la comprensione e la trasmissione della cultura altrui e la presentazione 

della propria cultura nazionale. 

 

 
 السمات المميزة لبرنامج اللغة االيطالية:

جامعة بدر بمجموعة من السمات  -كلية اللغات والترجمة  -طتميز برنامج اللغة اإلطاالية 
 والتي طمكن تلخيصها فيما طلي:

البرنامج معتمد ومعادل من المجلس األعلى للجامعات بنفس الدرجة التي طحصل  -
عليها خرطجو البرامج المناظرة في كليتي األلسن واآلداب. حيث طتميز البرنامج ببعض المقررات 
الدراسية عن مثيله في الكليات المناظرة مثل مواد األدب التي ساعدت نسبتها على معادلة شهادة 

 بخرطج كلية اآلداب إضافة  إلى معادلتها بخرطج كلية األلسن.  خرطج الكلية

طتميز البرنامج بسمة غير متوفرة فى البرامج المناظرة وهو وجوده بالقرب من  -
العاصمة اإلدارطة الجدطدة وهى بيئة واعدة وخصبة للعمل األمرالذى طوفر العدطد من فرص العمل 

 للخرطجيين.

ه في الكليات المناظرة بالئحته المميزة وارتباطها طتميز البرنامج أطضا  عن مثيل -
بمتالبات سوق العمل وذلك بإحتوائها على بعض المقررات الهامة مثل مقرر قراءة وكتابة وهذا 

ساعة أسبوعيا  للالبة الجدد حيث بنهاطة الفصل الدراسي األول من  13المقرر طدرس على مدار 
لغة اإلطاالية وكتابتها بشكل جيد. كما طتميز البرنامج العام األكادطمي طستايع الاالب قراءة ال

بمقررات التواصل المتنوعة حيث طوجد تواصل لغوي ولغوطات التفاوض والتواصل المهني مما 
طؤهل الخرطج لسوق العمل. طتميز البرنامج أطضا  بتنوع مقررات الترجمة حيث طشتمل على ترجمة 

صية، والترجمة األدبية والترجمة القانونية والترجمة عامة من وإلى العربية، والترجمة التلخي
 الفورطة كمقرر تميز وكل هذه المقررات تؤهل الاالب لسوق العمل في المجاالت المختلفة. 

 

طتميز البرنامج بعالقاته داخليا  وخارجيا  من خالل بروتوكوالت واتفاقيات التعاون،  -
ة معتمدة والمركز القومي للترجمة والمدرسة فعلى المستوى المحلي هنال تعاون مع مكاتب ترجم

العربية للترجمة وصحف ومجالت مختلفة لتوفير التدرطب الصيفي للاالب، وأطضا  توفير فرص 
عمل للاالب المتميزطن، وعلى المستوى الدولي فهنال العدطد من االتفاقيات مع جامعات إطاالية 

نيتيلما بيسكارا ونابولى ولوطجي فانفيتيللى وأومثل تورطنو وروما السابينسا وإطكامبوس وميالنو و
سابينسا وغيرها وتشمل هذه االتفاقيات على برنامج للتبادل الاالبي مما طتيح لاالب البرنامج 
السفر الستكمال الدراسة بإطااليا، كما طستقدم البرنامج طالب إطااليين مما طوفر لاالبه البيئة 

امج للغة التي طدرسها. تشمل أطضا  هذه االتفاقيات على استقدام العلمية المناسبة إلتقان طالب البرن
أساتذة من الخارج للتدرطس في البرنامج، كما طستعين البرنامج بخبراء أجانب وذلك حتى طكون 

 الاالب على عالقة وطيدة باللغة التي طدرسها. 
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أجهزة ب تميز البنية األساسية للكلية التابع لها البرنامج )قاعات دراسية مجهزة -
 ومناخ صحي من حيث التهوطة والتكييف واإلضاءة(. Data Showعرض 

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

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

 د بشرطة كافية عددا، ومتميزة نوعا  وذات خبرة متنوعة وكفاءات عالية.موار -

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

 
 والمشاركات العلمية على المستوى الدولى والمحلى. 

 CEFR (Commonة ب طعتمد البرنامج توصيف مخرجات التدرطس والتعلم الخاص -

European Framework of Reference for languages) 

مكتبة علمية متخصصة تشمل مجموعة من المراجع الهامة في مجال اللغة  -
 ل األدبية الكالسيكية والحدطثة. اإلطاالية، واألعما

قاعدة بيانات على الموقع اإللكتروني للبرنامج وتشمل بيانات أعضاء هيئة  -
 االب والمستفيدطن وأبحاث أعضاء هيئة التدرطس.التدرطس وال

استحدث البرنامج سياسة جدطدة من سياسات التعلم وهى التعلم الذاتى فى بعض  -
المقررات األمر الذى طجعل الاالب قادرا  على إكتساب مجموعة كبيرة من المعارف والمهارات 

 وتدعيم الدور اإلطجابى له فى عملية التعلم.

 لدراسات العليا وفى انتظار الموافقة على بدء الدراسة.للبرنامج الئحة ل -

 
 سياسات وإجراءات القبول والتسجيل والتحويل:

 

حفاظا علي السمات المميزة للبرنامج وعلي تنافسية البرنامج مع البرامج األخرى قام البرنامج 
 بإضافة بعض شروط القبول الخاصة به وهي كالتالي :

ادة الثانوطة العامة من إحدى المدارس الحكومية أو أن طكون الاالب حاصل على شه -1
 التجرطبية أو الخاصة أو ما طعادلها.

 على األقل. %61أن طكون حاصل على مجموع  -3

 طقبل القسم طالب الشعبة العلمية واألدبية. -2

طجوز قبول الاالب المحولين من البرامج المناظرة من من إحدى كليات الجامعات  -4
 معترف بها بعد تابيق قواعد المقاصة.المصرطة أو األجنبية ال

طجوز قبول الاالب المحولين من البرامج األخرى بنفس الكلية مع تابيق قواعد  -5
 المقاصة. 

 معايير وإجراءات التحويل من وإلي البرنامج: 

 طقبل برنامج اللغة اإلطاالية الاالب المستجدطن في فصلي الخرطف فقط من كل عام دراسي -
شروط المبينة أعاله في دليل الاالب المتاح طوال الوقت علي رابط طتم اإلعالن عن ال -

 البرنامج بموقع الجامعة.
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 طتم اإلعالن في الماوطات التي تصدرها الجامعة قبل التقدطم للعام الدراسي الجدطد. -

 تقبل التحوطالت من وإلي البرنامج. -

ه ت الاالب ووضعطتم التحوطل بناء علي تقرطر من المرشد األكادطمي طوضح فيه حاال -
 الدراسي )للاالب من غير المستجدطن(، طوقع فيه الاالب بالعلم

 طقبل البرنامج الاالب المحولين من البرامج األخرى في بداطة فصل الخرطف فقط  -

طقبل البرنامج الاالب المحولين من البرامج المناظرة في المؤسسات األخرى في بداطة  -
 .فصل الخرطف فقط 

حوطل من البرنامج )بالنسبة للاالب المستجدطن( نهاطة األسبوع األول من طمكن للاالب الت -
 كل فصل دراسي، وإلى البرنامج فى بداطة فصل الخرطف فقط.

طقوم البرنامج بعمل مقاصة لمتالبات الكلية والجامعة التي طدرسها الاالب حال تحوطله  -
 جامعة بدر.  -من أحد البرامج في كلية اللغات والترجمة

عمل مقاصة لجميع المواد التي درسها الاالب ونجح فيها في البرامج المناظرة من طتم  -
 الجامعات األخرى وفقا لقواعد الجامعة 

طتم عمل مقاصة لجميع المواد التى درسها الاالب ونجح فيها ومعادلتها باللغة الثانية )اللغة  -
 ا  للجدول التالى:اإلطاالية( حال تحوطل الاالب من البرنامج إلى برنامج آخر وفق

 مادة التخصص
 

 التقدير مستوى اللغة الثانية

 Ita 1101قراءة وكتابة 

 أو 
 تواصل لغوى 
Ita 1102 

A1(COM 1107)  يحتفظ الطالب بالتقدير
األعلى ىى حالة نجاحل ىى 
 المادتين

1قواعد إيطالية   

Ita 1207 

A2 (COM 1208)  يحتفظ الطالب بتقدير قواعد
1إيطالية   

  3 د إيطاليةقواع

Ita 2109 

 أو
 كتابة تعبيرية 
Ita 2110  

B1 (COM 2109)  يحتفظ الطالب بالتقدير
 األعلى
 ىى حالة نجاحل ىى المادتين

2قواعد إيطالية   

Ita 2215 

 أو
 ترجمة تلخيصية 
Ita 2218 

B2 (COM 2210)  يحتفظ الطالب بالتقدير
 األعلى
 ىى حالة نجاحل ىى المادتين

عربى –ترجمة ايطالى   

Ita 3124 

 أو 
 –ترجمة عربى 

 إيطالى 
Ita 3125 

C1 (COM 3111)  يحتفظ الطالب بالتقدير
 األعلى
 ىى حالة نجاحل ىى المادتين
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 Ita 3229علم الصرف 

 أو
 علم الداللة والمعانى

Ita 3231 

C2 (COM 3212)  يحتفظ الطالب بالتقدير
 األعلى
 ىى حالة نجاحل ىى المادتين

 

 من إجراءات القبول والتحويل:تظلمات الطالب 

بع تت اإلطااليةفي حال رغبة الاالب في التظلم من إجراءات التحوطل من أو إلي برنامج اللغة 
 :اإلجراءات التالية

 طتقدم الاالب بالتماس إلي وكيل الكلية لشئون التعليم والاالب  -1

 

رار الب التي تصدر قطتم دراسة التظلمات المقدمة من الاالب في لجنة شئون التعليم والا -3
 بشان كل حالة بشكل منفرد.

 ترفع القرارات إلي مجلس الكلية العتمادها -2

 طخار الاالب بالقرار عن طرطق وكيل الكلية موضحا األسباب )في حالة الرفض(. -4

 

المجتمعية  للظروفيتم مراجعة سياسات وإجراءات القبول والتحويل سنويا وفقا  -
 ة مع البرامج المناظرة0واحتياجات سوق العمل والتنافسي

تتم االستفادة من نتائج المراجعة في تطوير وتحديث سياسات القبول والتحويل من وإلي  -
 البرنامج بما يتيح مرونة أكبر لتلك السياسات0 

 

 
 كلية اللغات والترجمة )مرحلة اليسانس( –مواصفات خريج برنامج اللغة اإليطالية 

 
 

رحلة الليسانس على تأهيل الخرطجين علميا  فى مجال اللغة واألدب طعمل برنامج اللغة اإلطاالية لم
والترجمة وإكسابهم المهارات الالزمة لسوق العمل وتنمية قدراتهم فى البجث العلمى وخدمة 

 المجتمع. 
 

بنهاطة البرنامج طجب أن تتوافر فى الخرطج المهارات التالى ذكرها وذلك وفقا  لمواصفات الخرطج 
 :ثيقة المعاطير القومية القياسيةالواردة فى و

 
 أوال: علمية أكاديمية

على:أ ن يكون قادرا  :  

  قراءة وكتابة وتحدث اللغة االيطاليةإجادة 
 قراءة األدب قراءة واعية تتيح للطالب ىرصة التعرف على أهم الكتاب 

.والنصوص األدبية التي تمثل عصورا مختلفة ىي ثقاىة لغة التخصص  
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 يزة للنصوص األدبية والتيارات واألجناس األدبية ىهم الخصائص المم
 .المختلفة

  ) ترجمــة النصــوص المتنوعــة )سياســية وعلميــة واقتصــادية ...الــ
 .ترجمــة دقيقــة وأمينة وواعية

  إجـادة اللغـة العربيـة مـن قواعـد وأدب ونصـوص ومراجـذ ومطالعـات
 .الي اللغة العربيةعلـى النحـو الذي يمكنل الترجمة من و 

  االيطالية اللغةتحليل بنية ومستوى ووظائف الخطاب ىي. 

 التفاعل االيجابي مذ الثقاىات األخرى مذ الحفاظ على هويتل الثقاىية القومية. 

 إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب لغة التخصص. 
 حثيةلبكتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية والنزاهة ا. 

 استخدام و سائل التكنولوجيا الحديثة و الحاسب اآللي. 

 التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع. 
 توظيف المعرىة لخدمة أهداف مجتمعية. 

:ثانيا: قومية/ ثقاىية  

  أ ن يكون قادرا علي :

 تحقيق إنجازات على المستوى الشخصي واألكاديمي موجهة لخدمة المجتمذ 

 ح المبـادرة والـوازع الثقـاىي واإلنسـاني ألن يسـهم ىـي التنميـة التحلـي بـرو
 .الفكريـة والثقاىية ىي مجتمعل

 ووذ المعرىة ىي إطار أخالقي يستهدف خدمة اإلنسانية. 

 الربط بين المعارف المختلفة 

 التحلي باحترام الرأي اآلخر وثقاىتل وقبول اآلخر المختلف 

 وــارية مثــل )الترجمــة والبحــث العلمــي التفاعــل ىــي المشــروعات الح
والدراســات اللغوية واألدبية والنقدية والدراسات المقارنة( والتي تهدف إلى 

دعم التواصل بـين الكلية والكليات المماثلة داخل وخار  الوطن وكذا 
 .الملسسـات الثقاىيـة ومنظمـات المجتمذ المدني

 ىاتالوعي بدوره الهام ىي حوار الثقا. 

: المعرىة والفهم  

:يجب أن يكتسب الخري  القدرة على أن  

  )يفهم النصوص المختلفـة )السياسـية ، االقتصـادية ، العلميـة ، القانونيـة
 – .بهـدف إتقان مهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة األجنبية

 يقرأ النصوص األدبية وسياقاتها الثقاىية قراءات واعية وناقدة 
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  يدرس التيارات األدبية - .قواعد النحو والصرف ىي لغة التخصصيدرس 

 يتعرف على المباحث األساسية ىي علم اللغة. 

 يفهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية. 

 يتعرف على المصطلحات المتخصصة ىي اللغة واألدب. 

 :المهارات العملية

  يجب أن يكون الخري  قادرا علي أن :

 إلى العربية والعكس اللغة االيطاليةمن  يترجم النصوص المختلفة 

 يجمذ المعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها 

 يكتب موووعا أو ا تقرير أو يلقى كلمة بلغة التخصص وأن يحاور بها 

 يستخدم مراجذ باللغة الثانية التي تعلمها. 

 يستخدم التكنولوجيا ىي دراسة اللغة واألدب والترجمة. 

 

: هارات الذهنيةالم   

:يجب أن يكون الخري  قادرا علي أن  

 يحلل وينقد بكفاءة النصوص المكتوبة. – 

 يقيم النصوص المترجمة. – 

 يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة )المتعددة 

 يلخص ويستنبط النقاط الرئيسة ىي النصوص 

 يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاورة. – 

 مصطلحات التخصصية المختلفةيتقن استخدام ال. – 

 يتفهم المشكالت اللغوية والذهنية ويعمل على حلها. 

: المهارات العامة واالنتقالية  

 يجب أن يكون الخري  قادرا على أن :

 يلتزم بالوقت.  

 يلدي ما يطلب منل بأمانة ودقة. 

 يتواصل بشكل جيد مذ المجتمذ و لديل القدرة على الحوار البناء مذ األخر. 

 ويكون عوواً ىعاالً بالفريق. عمل ىي ىريقي 

   التعبير عن وجهة نظره بوووح ىي المسـائل الخالىيـة وعـرض الحجـ
 .التـي يسـتند إليها
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 متطلبات الحصول على ليسانس اللغات والترجمة )اللغة اإليطالية(
ب الاال إكمالللحصول على ليسانس اللغات والترجمة )اللغة اإلطاالية(، طتالب 

 .( حسب الخاة الدراسية المرفقة144لمائة أربعة وأربعون ساعة معتمدة )

 متطلبات الكلية
No. Course 

No. 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

0 COM1101  لغة عربية / األخطاء الشائعة
   واللحن  

2 2  - 

. COM1202  2 2 لغة عربية / مقال  COM1101 

0 COM2103 2 2 اءات ونصوص قديمةلغة عربية / قر  COM1202 

0 COM2204 2 2 لغة عربية / اتجاهات أدبية  COM2103 

9 COM3105 2 2 لغة عربية / نصوص حديثة وتحليل  COM2204 

. COM3206   2 2 لغة عربية / تحرير النصوص  COM3105 

. COM1107 0انية لغة ث – A1 2 2  - 

. COM1208  لغة ثانية. – A2 2 2  COM1107 

5 COM2109  0لغة ثانية – B1 2 2  COM1208 

01 COM2210  0لغة ثانية– B2 2 2  COM2109 

00 COM3111  9لغة ثانية – C1 2 2  COM2210 

0. COM3212  لغة ثانية.– C2 2 2  COM3111 

 متالبات الجامعة
0 GEN 

1201 

 اجباري   1 - حقوق اإلنسان 

. GEN 
2102 

 اجباري   1 -  مي وكتابة التقاريرمهارات التفكير العل

0 GEN1002 اختياري   1 - تكنولوجيا المعلومات 

0 GEN1004 اختياري  1 - مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار 

9 GEN1001  اختياري   1 - علم النفس ومهارات التواصل 
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. GEN1003 اختياري  1 - التاريخ المصري 

 تيارطة على األقل.* طختار الاالب ثالث مقررات اخ

  
ITALIAN DEPARTMENT REQUIREMENTS 

N. Course 

code  

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

1 Ita1101  Leggere e scrivere  8 4 8 - 

2 Ita1102 Comunicazione linguistica  3 2 2 - 

3 Ita1103 Espressioni idiomatiche  3 2 2 - 

4 Ita1204 Comunicazione 

interpersonale  

4 2 4 Ita1102 

5 Ita1205 Scrittura descrittiva  2 - 4 - 

6 Ita1206 Ascolto e comprensione 4 2 4 - 

7 Ita1207 Grammatica italiana 1 4 2 4 Ita1101 

8 Ita2108 Comunicazione e trattative 2 2 - Ita1204 

9 Ita2109 Grammatica italiana 2 4 2 4 Ita1207 

10 Ita2110 Scrittura espressiva  2 2 - Ita1205 

11 Ita2111 Ascolto e parlato  2 - 4  

12 Ita2112 

E 

Testi e analisi  2 2 -  

13 Ita2113 Traduzione it-ar 2 2 - - 

14 Ita2214 Comunicazione 

professionale 

2 2 -  

15 Ita2215 Grammatica italiana 3 4 2 4 Ita2109 

16 Ita2216 Testi e testologia  2 2 -  

17 Ita2217 Scrittura creativa  2 2   

18 Ita2218 Traduzione riassuntiva  2 2 - - 

19 Ita2219 Introduzione alla 

letteratura italiana 

2 2 -  

20 Ita3120 Fonologia  2 2 - - 

21 Ita3121 Letteratura nel Medioevo  2 2 - - 

22 Ita3122 Critica letteraria  2 2 - - 

23 Ita3123 Testi, narrativa  2 2 - - 

24 Ita3124 Traduzione it-ar 2 2 - - 

25 Ita3125 Traduzione ar-it 2 2 - - 

26 Ita3226 Morfologia  2 2 - - 

27 Ita3227 Letteratura rinascimentale  2 2 -  
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28 Ita3228 

E 

Letteratura comparata  2 2 - - 

29 Ita3229 Testi, poesia  2 2 - - 

30 Ita3230 Traduzione letteraria it-ar 2 2 - - 

31 Ita3231 Semantica  2 2 -  

32 Ita3232 Letteratura moderna  2 2 -  

33 Ita4133 

E 

Testi, teatro 4 4 - - 

34 Ita4134 Traduzione legale it-ar  3 3 - - 

35 Ita4135 Traduzione orale it-ar 3 3 - - 

36 Ita4136 Sintassi  4 4 - - 

37 Ita4237 Letteratura contemporanea  4 4 - - 

38 Ita4238 Traduzione legale ar-it 3 3 - - 

39 Ita4239 Traduzione orale ar-it 3 3 - - 

40 Ita4140 Tesi di laurea 1 4 4 - - 

41 Ita4241 Tesi di Laurea 2 4 - 1 Ita4140 

42 Ita4242 

E 

Storia della lingua italiana  4 4 - - 

43 Ita2243 

E 

Storia e cultura italiana 2 2 - - 

44 Ita3144 

E 

Retorica 2 2 - - 

45 Ita4145 

E 

Esercitazioni di 

conversazione 

4 4  - - 

46 Ita4246 

E 

Filosofia della lingua 4 4 - - 

47 Ita3247 

E 

Rapporti culturali italo-

egiziani 

2 2 - - 

48 Ita3148 

E 

Metodologia della ricerca  2 2 - - 

 

 واحدة على األقل )ساعات غير معتمدة( : مادةLode)مواد التميز )
49 Ita4249 Linguistica applicata 4 4 - - 

50 Ita4250 Critica applicata 4 4 - - 

51 Ita4251 Traduzione simultanea 4 - 4  

52 Ita4252 Traduttologia 4 4 - - 

53 Ita4253 Glottodidattica 4 4 - - 
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STUDY PLAN 

Semester (1) 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita1101 Leggere e scrivere 8 4 8 - 

Ita1102 Comunicazione linguistica 3 2 2 - 

Ita1103 Espressioni idiomatiche 3 2 2 - 

COM1101 2 2 لغة عربية / األخااء الشائعة واللحن - - 

COM1107  ثانية لغةA1 2 2 - - 

Total  18 12 12  

 

 

Semester (2) 

 

 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita1204 Comunicazione 

interpersonale  

4 2 4 Ita1102 

Ita1205 Scrittura descrittiva  2 - 4 - 

Ita1206 Ascolto e comprensione 4 2 4 - 

Ita1207 Grammatica italiana 1 4 2 4 Ita1101 

COM 

1202 

 COM - 2 2 / مقالاللغة العربية 

1101 

COM 

1208 

 A2 2 2 - COMاللغة الثانية 

1107 

Total  18 10 16  

Semester (3) 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita2108 Comunicazione e trattative 2 2 - Ita1204 

Ita2109 Grammatica italiana 2 4 2 4 Ita1207 

Ita2110 Scrittura espressiva 2 2 - Ita1205 

Ita2111 Ascolto e parlato 2 - 4 - 
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Ita2112 E 

/Ita2243 E 

Testi e analisi/ Storia e 

cultura italiana  

2 2 - - 

Ita2113 Traduzione it-ar 2 2 - - 

COM2103  / قراءات ونصوص لغة عربية
 قدطمة

2 2 - COM1202 

COM2109  ثانية لغةB1 2 2 - COM1208 

Total  18 14 8  

Semester (4) 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita2214 Comunicazione 

professionale 

2 2 -  

Ita2215 Grammatica italiana 3 4 2 4 Ita2109 

Ita2216 Testi e testologia  2 2 - - 

Ita2217 Scrittura creativa  2 2  - 

Ita2218 Traduzione riassuntiva  2 2 - - 

Ita2219 Introduzione alla 

letteratura italiana 

2 2 -  

COM 4331 اتجاهات أدبيةلغة عربية /    2 2 - COM2103 

COM3311  ثانية لغةB2 2 2 - COM2109 
Total  18 16 4  

Semester (5) 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita3120 Fonologia  2 2 - - 

Ita3121 Letteratura nel Medioevo  2 2 - - 

Ita3122 Critica letteraria  2 2 - - 

Ita3123 Testi, narrativa  2 2 - - 

Ita3148 E/ 

Ita3144 E 

Metodologia della ricerca / 

Retorica  

2 2 - - 

Ita3124 Traduzione it-ar 2 2 - - 

Ita3125 Traduzione ar-it 2 2 - - 

COM3105  / نصوص حدطثة لغة عربية
 وتحليل

2 2 - COM2204 

COM2111  ثانية لغةC1 2 2 - COM2210 

Total  18 18 -  

Semester (6) 
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Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita3226 Morfologia  2 2 - - 

Ita3227 Letteratura rinascimentale  2 2 -  

Ita3228 E 

Ita3247 E 

Letteratura comparata / 

Rapporti culturali italo-

egiziani  

2 2 - - 

Ita3229 Testi, poesia  2 2 - - 

Ita3230 Traduzione letteraria it-ar 2 2 - - 

Ita3231 Semantica  2 2 -  

Ita3232 Letteratura moderna  2 2 -  

COM3206  / تحرطر النصوصلغة عربية  2 2 - COM3105 

COM3212  ثانية لغةC2 2 2 - COM3111 

Total  18 18 -  

Semester (7) 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita4133 E 

/ Ita4145 

E 

Testi, teatro/Esercitazione di 

conversazione 

4 4 - - 

Ita4134 Traduzione legale it-ar  3 3 - - 

Ita4135 Traduzione orale it-ar 3 3 - - 

Ita4136 Sintassi  4 4 - - 

Ita4140 Tesi di laurea 1 4 4 - - 

Total  18 18 -  

 

 

Semester (8) 

 

Course 

code 

Title Cr. Theo. Prac. Pre-

requisite 

Ita4241 Tesi di Laurea 2 4 - 8 Ita4140 

Ita4237 Letteratura contemporanea  4 4 - - 

Ita4238 Traduzione legale ar-it 3 3 - - 

Ita4239 Traduzione orale ar-it 3 3 - - 

Ita4242 

E/ 

Ita4246 E 

Storia della lingua italiana  / 

Filosofia della lingua 

4 4 - - 
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Total  18 14 8  

 

 

 المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة:
وإمكانيات مالئمة للمخرجات معملين مركزيين للوسائط المتعددة بها أجهزة  -

 التعليمية المستهدىة.

يق األمن والسالمة بقدر مناسب وذلك من خالل تتواىر الوسائل المناسبة لتحق -
 اإلمكانات المادية المركزية بالجامعة.

تتواىر مالعب كرة طائرة وسلة وتنس طاولة وتنس رياوى بالجامعة  -
ية مثل الكاراتيل والكونغوىو بما يتيح لوكذلك أماكن مخصصة لأللعاب القتا

جدهم ىى الحرم للطالب بشكل عام ممارسة األنشطة الرياوية أثناء توا
الجامعى مما يرىذ كفاءتهم األكاديمية ويعود ذلك بدوره بالنفذ على طلبة 

 برنام  اللغة اإليطالية.

تتواىر عيادات ىى الحرم الجامعى وتشمل العيادة الطبية وعيادات السنان  -
وعيادة العال  الطبيعى وتخدم هذه العيادات جميذ الطلبة بشكل عام ويعود 

 ذ على طلبة برنام  اللغة اإليطالية.ذلك بدوره بالنف

تتواىر إدارة لألنشطة اإلجتماعية والطالبية بالجامعة قائمة على خدمة  -
صندوق التكاىل اإلجتماعى للطالب والذى يقدم الدعم الطالب مثل توىير 

 المادى للطالب المتعثرين مادياً عن طريق لجنة المساهمات واإلعفاءات 

 لى طالب برنام  اللغة اإليطالية.ويعود ذلك بدوره بالنفذ ع -

 اإلدارات الداعمة لبرنامج اللغة اإليطالية:
هنال أقسام إدارطة متخصصة بالجامعة تقدم خدمات الدعم للبرنامج في تقدطم كافة الخدمات المالوبة 
للعملية التعليمية بكافة أطرافها من طالب و أعضاء هيئة التدرطس و الهيئة المعاونة في أطار من 

 نسيق دقيق وتعاون فعال ،وبيانها كالتالي : ت

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة نظم 
المعلومات
   

إدارة 
 التشغيل 

اإلدارة 
 المالية 

إدارة 
شؤون 
الطالب 
 والخريجين

إدارة 
الموارد 
 البشرية 

الوحدة 
 العالجية 

إدارة 
 المكتبات 

إدارة 
 األمن 

إدارة 
ألنشطة ا

 الطالبية
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 مهام إدارة شؤون الطالب :

ل : مث إجراءاتتقوم اإلدارة باإلجراءات الخاصة بالاالب من تسجيل للمقررات )  وما طتبعها من 
 الحذف و اإلضافة و االنسحاب من المقررات  ( متابعة المقاصات الداخلية والخارجية وطلبات
التحوطل بين البرامج و المؤسسات التعليمية و إرسال إنذارات الغياب و استخراج كافة العدطد من 

و جواز  الرقم القومي –شهات القيد وبيان الحالة  –المستندات التي تخدم الاالب ) البااقة الجامعية 
 السفر (

 إدارة الخريجين : 

اعداد قاعدة  –اد شهادات التخرج وتسليمها تقوم اإلدارة باالجراءات الخاصة بالخرطجين ) اعد
الت التخرج المشاركة في حف –متابعة انشاة الملتقي التوظيفي  –بيانات للخرطجين وتحدطثها دورطا 

 (السنوطة

 

 إدارة األنشطة الطالبية :

 –الرطاضي  –األشراف والتنفيذ  علي خاط األنشاة المختلفة ) األسر و الرحالتتقوم اإلدارة 
اط النش –دةإعداد القا  -النشاط االجتماعي –الجوالة والخدمة العامة  -الفني  –ي والسياسيالثقاف

 ، اقامة الباوالت والمسابقات والرحالت لاالب البرنامج .العلمي والتكنولوجي( 

  
 إدارة نظم المعلومات :

ي وب فباإلشراف اإلداري والفني على جميع الجوانب المختصة بشبكة الحاساإلدارة ختص ت
 الجامعة، 

اإلشراف الفني المباشر على جميع أعمال تحدطث ،ضمان عمل شبكة اإلنترنت على مدار الساعة 
شبكة الجامعة أو تركيب أطة أجهزة أو برامج حاسوب جدطدة.تقدطم اإلستشارات الفنية إلدارة الجامعة 

وب ياجات من أجهزة حاسبما طخص أنظمة التعليم االلكتروني.التنسيق مع البرنامج لتحدطد اإلحت
متابعة أعاال أجهزة وشبكة الحاسوب السلكية ،( Data showوطابعات وأجهزة عرض )

تحدطث ،اشر على نظام البرطد األلكتروني اإلشراف المب،والالسلكية اليومية  وتقدطم الدعم الالزم 
 التواصل معتاوطر آليات الدعم الفني لتسهيل ،موقع البرنامج علي موقع الجامعة محتوطات 

تقدطم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدرطس بالبرنامج ، LMSمستخدمي  نظام التعليم األلكتروني 
 متابعة برمجيات وأنظمة االختبارات اإللكترونية.،اإللكترونية  إلجراء اإلختبارات

 الوحدة العالجية :

خيص التش،متهم صحيا  إجراء فحص طبى شامل لجميع الالبة الجدد للتأكد من سالتختص اإلدارة 
ة في بعض التخصصات الابيوالعالج والمتابعة لألمراض الحادة والمزمنة والمعدطة وغير المعدطة 

تقدطم اإلسعافات األولية للحاالت الابية الحرجة والاارئة ومن ثم تحوطلها إلى أقرب ،األساسية
كة في المشار،طة المركزةقسام الاوارئ والعنامستشفى من مستشفيات وزارة الصحة تتوافر به أ

لصحي حول سبل الوقاطة من هورطة لنشر الوعي االحمالت الوقائية علي مستوي الجمالفعاليات و
مكافحة األوبئة ،االب اثناء الدراسة واإلمتحانات اإلشراف على الحالة الصحية لل، األمراض

 واالمراض بعزل الاالب المصابين واتخاذ االجراءات الالزمة .
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 )مركزية( المكتبة
تتواىر تكنولوجيا المعلومات )االنترنت / اشتراك ىى دوريات إلكترونية  -

 متخصصة / كتب إلكترونية...( ىى المكتبة وهى متاحة للفئات المختلفة.

 ية.اللغة اإليطالبوالدوريات العربية واألجنبية ذات العالقة تتواىر المراجذ  -

 .عدد كبير من الكتب والمراجذ العربية واللغات -

 المراجذ والدوريات المتاحة الحديثة. -

 

 : آلية شكاوى الطالب
ىى حالة وجود شكاوى للطالب تتعلق بالعملية التعليمية أو المشكالت الدراسية 
أو الملسسية وىيما يخص الطالب ودعمهم دراسياً واجتماعياً، يوجد صندوق 

الب الشكاوى والمقترحات )وهو عبارة عن صندوق رقمى )إيميل معلن للط
قذ التواصل وعلى لوحة اإلعالنات وعلى الرابط الخاص بالقسم ىى اعلى مو

 موقذ الجامعة، على الميل التالى:

studentscomplaintsnew@gmail.com 

ltitcomplaints@buc.edu.eg 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:studentscomplaintsnew@gmail.com
mailto:ltitcomplaints@buc.edu.eg
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 (نماذج)مرفقات 
 

(1نموذج رقم )                                       

 طلــب تحـــويــل                                     

كلية / دالسيد األستـاذ الدكتور عمي     

 

 تحيه طيبه وبعد ،،،

 

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

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

 وذلك بناء على رغبتى الشخصية , 

ودون ادنى مسئوليــــة على إدارة الجامعــــــة فى هذا الشأن .                              

الطالب :                                                           كود الطالب :             

ولي امر الطالب      :    

                  التوقيــــع :                                          

 التاريــــخ:                                                         

                                                                               وتفضـلوا سيادتكم بقبول فائق االحتـرام

عميد كلية اللغات                                                                                                    
 والترجمة

                              

   أ.د/ حسين محمود     

 جامعل :.........................

   كلية: .........................
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 .نموذج رقم )2(
 قرار لجنة المقاصة الخارجية

حص المقاصة التفصيلية للطالب /...............................................قررت اللجنة بعد ف  

المحول من كلية: .....................جامعة:............................في الفصل الدراسي........   

لمقررات التي  سبق أن للعام الجامعي: .........../............ معادلة اجمالى عدد ....... ساعة معتمدة من ا  

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

 

 لجنة المقاصات:

 د/ .................. )أ.د/رئيس القسم(

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

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

                         يعتمد,,,                                      يعتمد,,,                                       يعتمد ,,

عميد الكلية                               نائب رئيس الجامعة                               رئيس الجامعة                      

لشئون التعليم والطالب                                                                              

 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

        

        

        

        

مدة التي أعفى منها الطالباجمالى عدد الساعات المعت    
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 .نموذج رقم )3(
 جامعه :.........................

 
 كلية: ...........................

 
 

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

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

 -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

 اعاتس
 معتمدة 

 التقدير اسم المقرر

        
        
        
        
        
        
        

   اجمالى عدد الساعات المعتمدة التي أعفى منها الطالب
 

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

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

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

 لشئون التعليم والطالب                                                              
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(4)رقم نموذج   

يطاليةتظلم من إجراءات القبول والتحويل من والى برنامج اللغة اال  

 

يطاليةبرنامج اللغة اال                           كلية اللغات والترجمة                 

 اسم الطالب :

 كود الطالب:

                                 

ع:الموضو   

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

 قرار لجنة شئون التعليم والطالب

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

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

                                                                                                                        
                                          

عميد الكلية           يعتمد,,,      

ل الكلية         يعتمد,,,         وكي                                                 
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 المالحق                           
 بليسانس األلسن واآلداب:  اإليطاليةقرار معادلة ليسانس اللغة  -1
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 ة بدر والترجمة بجامع اتقرار بدء الدراسة بكلية اللغ -3
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 القرار الجمهوري بإنشاء جامعة بدر بالقاهرة  -4
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 مبني األنشطة بالجامعة يوفر حياة جامعية راقية وخدمات

 

مساحات استذكار جيدة التجهيز توفر أجواء دراسية مناسبة للطالب في  ير 
أوقات المحاضرات 
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ان واحد من بنوك وخدمة صحية كل الخدمات في مك
 ومكتبة مركزية
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