
 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍعخ ســـٕ٘بج                                                                        

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ عيٜ شٖبدح  االعتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتعيٌٞ ٗاالعتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 ]7[ 
 " اإلنجليزيةم                    برنامج الترجمة  " شعبة اللغة  9191 – 9109دليل الطالب الجامعي 

 

 

 

 

خطة الدراسة قائمة عمي نظاـ الساعات المعتمدة في إطار الفصوؿ  

الدراسية، وفقًا لما ىو مبيف في الجداوؿ الدراسية المنصوص عمييا مف الالئحة، 

حيث تبيف الجداوؿ الممحقة المقررات الدراسية موزعة عمي مستويات الدراسة، 

ظرية وتطبيقات، كما وعدد الساعات المعتمدة لكؿ مقرر أسبوعًيا مف محاضرات ن

والنيايات  االمتحافيبيف المخطط القواعد المنظمة لمبرنامج بما في ذلؾ مدة 

 العظمي في اإلمتحاف التحريري والتطبيقي وأعماؿ السنة.

 

 
 

 درجة -نجميزيةقسـ المغة اإل  - عمى طمب كمية اآلداب تمنح جامعة سوىاج بناءً 

الطالب بنجاح  اجتيازبعد ( بيف المغتيف العربية واإلنجميزية الترجمة(في الميسانس

 المقررات الدراسية ليذا البرنامج.

 

 ٍخطظ اىذساسخ ثبىجشّبٍح

 

 اىذسخخ اىعيَٞخ
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جامعة سوىاج  اآلدابيستطيع االلتحاؽ بالبرنامج الطالب الذيف التحقوا بكمية  -

وتتولي ادارة الكمية توزيع الطالب طبقا لمشروط والضوابط التي يحددىا مجمس 

 ادارة البرامج الجديدة بالجامعة.

لى كمية اآلداب إ األخرىُيسمح لمطالب الراسبيف والمحوليف مف الكميات  -

 بااللتحاؽ بالبرامج الجديدة.

والذيف ليـ حؽ االعادة قساـ الكمية المختمفة أُيسمح لمطالب الراسبيف ب -

 والتحويؿ الى االقساـ أخرى بااللتحاؽ بالبرامج الجديدة.

 اإلنجميزيةالمغة  فييمكف قبوؿ الخريجيف الحاصميف عمى درجة الميسانس  -

ال ية بالمستوى األوؿ بالبرنامج ، و كميات اآلداب و الترب خريجيآدابيا مف و 

 مقرر سبؽ لو دراستو. أيمف دراسة  ىذه الحالة فييعفى الطالب 

 

  
 اإلنجليزيةالقواعد المنظمة لبرنامج الترجمة 

 

 قبول الطالب:
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 : مدة الفصؿ الدراسي سبعة عشر اسبوعا موزعة عمي النحو التالي:اوالً 

فترة التسجيؿ مدتيا اسبوع واحد، ويمكف لمطالب حذؼ او اضافة مقررات خالؿ  .1

 األوليف مف الدراسة.االسبوعيف 

 فترة الدراسة تمتد أربعة عشر اسبوعا. .2

 فترة االمتحانات مدتيا أسبوعاف. .3

: متطمبات التخرج لنيؿ درجة الميسانس في الترجمة "شعبة المغة ثانياً 

ساعة معتمدة مقررات  111ساعة دراسية معتمدة موزعة كالتالي  128اإلنجميزية

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية. 28اجبارية و 

عبارة عف  ربعة مستويات دراسية كؿ مستوياسي عمي أقسـ البرنامج الدر ىذا ويُ 

ف تطرح الكمية فصاًل دراسيًا صيفيًا حسب ظروؼ الدراسة فصميف دراسييف. ويجوز أ

 وحاجة الطالب.

نظام وضوابط الدراسة 

 بالبرنامج:
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 يحكـ التسجيؿ مستويات المقررات المحددة وفؽ البرنامج المطروح وال يسمح 

 يتجاوز مستويات المقررات.

 .ال يوجد حد اقصي لسنوات الدراسة وال ما يسمي باستنفاد مرات الرسوب 

 .يجوز لمطالب سحب اوراقو في اي فصؿ بعذر مقبوؿ 

  يراعي في كؿ فصؿ تحديد مقررات لمتطمبات تخصص اجبارية و مقررات تخصص

 اختيارية  ومقررات مساعدة.

 ف المقرر بواقع ساعتيف او ثالث ساعات جميع المقررات تحسب عمي اساس ا

 اسبوعيًا.

 .تتاح مدة لحذؼ او اضافة مقررات لمتسجيؿ مف بداية الفصؿ الدراسي 

 

 

 

يشرؼ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب عمى تنفيذ قواعد التسجيؿ 

جراءاتو  عدادوا  توزيع و القوائـ لكؿ المحتويات الدراسية ، والجداوؿ الدراسية ،  وا 

 خشاءاد اىتسدٞو االمبدَٜٝإ

 

 األكاديميالتسجيل 
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بطاقات القرارات لمطالب وىى عبارة  وتجييز،  فاألكاديمييالطالب عمى المرشديف 

 أفلكؿ طالب مع  اإلجماليةالبطاقة  باإلضافةإلىعف البطاقات المنفردة لكؿ مقرر 

 سجالت خاصة معتمدة . فييتـ تسجيؿ البيانات 

 

طالب تقريبا عند االلتحاؽ بالدراسة مشرفا أكاديميا  21يحدد البرنامج لكؿ 

مف أعضاء ىيئة التدريس أو معاونييـ ، يمكف أف يستمر معيـ حتى نياية 

الطالب دراسيا ومساعدتو عمى اختيار المقررات و  توجيوميمتو  الدراسة، وتكوف

وفقًا و  يسجؿ فييا وفقا لظروفو وقدراتو واستعداداتو، التيتحديد عدد الساعات 

 أثناءتعترضو  التيتحكـ ذلؾ ويساعد الطالب عمى حؿ المشكالت  التيلمقواعد 

ص بطاقة لكؿ طالب يسجؿ فييا كافة البيانات يخصيقوـ ىذا المرشد بت الدراسة و

يسجؿ فييا  التيحصؿ عمييا كما يقوـ بمراجعة المقررات  التيالالزمة والنتائج 

 مف الكمية. تخرجوحتى  دراسيكؿ فصؿ  فيالطالب 

 

 رشاد االكاديميإلا
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كحد أقصي مف  دراسيساعة لكؿ فصؿ  18فييسمح لمطالب بالتسجيؿ  .1

، وُتحدد بداية الفصؿ الدراسي األوؿ في  بينالمقرراتاإلجبارية واالختيارية

األسبوع الثالث مف شير سبتمبر لكؿ عاـ وذلؾ حسب تحديد بداية الفصؿ 

الدراسي األوؿ سمفا مف قبؿ المجمس األعمى لمجامعات ، والفصؿ الدراسي 

الثاني يبدأ بعد أجازة نصؼ العاـ ، و يبدأ الفصؿ الصيفي في شيري يوليو 

 جة امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني.وأغسطس بعد ظيور نتي

عدد مف المقررات االختيارية بما ال  دراسيكؿ مستوى  فييختار الطالب   .7

مقررات، فيما عدا المستوى األوؿ فيختار الطالب مقرريف  أربعةيتجاوز 

 دراسييف فقط.

ذا مقررات ليا متطمب سابؽ إال بعد اجتياز ى فيال يجوز لمطالب التسجيؿ  .3

 .السابؽ بنجاحالمتطمب 

 العبء الدراسي
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 12مف  فيأكثربالتسجيؿ 2اقؿ مف  تراكميلو معدؿ  الذياليسمح لمطالب  .4

9.الدراسيالفصؿ  فيمعتمدة  ساعة
 

تبعًا لحاجة الطالب وذلؾ بغرض استكماؿ  دراسيصيفييجوز عقد فصؿ  .5

الدراسي ، وتبدأ الدراسة بيذا الفصؿ الصيفي في العاـ  فيمقرراتالمستوى 

 بعد ظيور نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني.شيري يوليو وأغسطس 

يخضع الطالب لمنظاـ العاـ لمجامعة والكمية وتطبؽ عمية قواعد الفصؿ مف  .6

االمتحاف ووقؼ  أداءالقيد واالعتذار المقبوؿ لعدـ  إعادة ذلؾالجامعة وك

بشأف تأديب الطالب   وكافة القواعد والقوانيف والموائح الدراسيالقيد 

مف الالئحة التنفيذية مف قانوف تنظيـ  123المادة  فييا المنصوص عمي

 الجامعات.

 فيبدء كؿ محاضرة نظرية  فيالمقرر تسجيؿ حضور الطالب  ذأستايتولى  .7

 يمي:سجؿ معد لذلؾ مف قبؿ شئوف الطالب مع مراعاة ما 

% منمجموع 11الحد المسموح بو لغياب الطالب بدوف عذر مقبوؿ ىو  -9. 7  

دارةالطالب  بإنذارالمقرر  ذأستاالساعات لممقرر ويقـو  خطارا  شئوف الطالب  وا 
                                                           

بالتسجيؿ  1.5اقؿ مف  تراكميلو معدؿ  الذياليسمح لمطالب )( تم تعديل المادة بقرار مجمس ادارة البرامج الجديدة  لتصبح  كالتالي 1
 الدراسي(الفصؿ  فيمعتمدة  ساعة 12مف  فيأكثر
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شئوف  إدارةلمطالب بمعرفة  األوؿاإلنذار  لتوجيوحالة تجاوز ىذه النسبة  في

ذاالطالب و  اإلنذارالثانييوجو لو %21عف تغيب الطالب  زادت نسبة ،وا 

 .كتابةً و الصادر  األخير

% وكاف غيابو بدوف عذر مقبولتعقد 25زادت نسبة تغيب الطالب عف  إذا -7. 7 

لو لجنة مف شئوف الطالب معتمدة مف وكيؿ الكمية لشئوف الطالب ويسجؿ 

 التراكميحسابات المعدؿ في لمطالب تقدير محرـو وتدخؿ نتيجة الرسوب 

 .لمطالب

مف نصؼ المقررات بدوف عذر  فيأكثر% 25زادت نسبة الغياب عف  إذا-3.7

مقبوؿ تقـو لجنة شئوف التعميـ والطالب بفصؿ الطالب مف الكميةلمدة عاـ 

 .مف تاريخ الفصؿ فأكاديميي ويجوز لو التقدـ بعد ذلؾ خالؿ عاميف أكاديمي

 

 

 

جميػع المقػررات ومػػدة االمتحػاف ثػالث سػاعات لكػؿ  فػييكوف االمتحاف تحريرًا  -1

وتحريريػا مقػررات الترجمػة الشػفوية فيكػوف االمتحػاف فييػا شػفويا   فيما عدا  مقرر

 الضوابط الخاصة باالمتحانات
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االمتحػػػاف طبقػػػًا لمتػػػواريخ  ومواعيػػػد  والدرجػػػة مقسػػػمة بالتسػػػاوي بػػػيف االمتحػػػانيف،

 عمف عنو .والوقت الذي يُ 

درجة  21درجة وُتضاؼ  21ُيجرى امتحاف نصؼ تـر فى كؿ مقرر مف  -2 

 61أخرى مقابؿ النشاط والمشاركة والحضور وبالتالى تكوف درجات المادة مف 

 درجة مقسمة كما ذكر سالفا . 41درجة تحريري + 

يقدر نجاح  و درجة 61 والنياية الدنيا ةدرج 111 النياية العظمى لكؿ مقرر -3
 :التاليةوفقًا لمقواعد أو رسوب الطالب 

 اننجاح : تقديزاث أ.

 درجة 111 -   91  ممتاز

 درجة 91أقؿ مف  -81  جيد جداً 

 درجة 81أقؿ مف - 71جيد 

 درجة 71أقؿ مف   - 61مقبوؿ 

 فيويقدر التقدير العاـ وفقًا لنظاـ المجموع التراكمي لمقررات البرنامج كميا 
 سنواتالدراسة 

 درجة . 61ب ػ الرسوب أقؿ مف 

 النجاح والرسوب:ضوابط تقدير ج.



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍعخ ســـٕ٘بج                                                                        

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ عيٜ شٖبدح  االعتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتعيٌٞ ٗاالعتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 ]01[ 
 " اإلنجليزيةم                    برنامج الترجمة  " شعبة اللغة  9191 – 9109دليل الطالب الجامعي 

 

 ىيئةالتدريس ء يحدد مجمس الكمية نظاـ أعماؿ االختبارات وتحديد أدوار أعضا

 .فييا

  مدتو ثالثة الدراسينياية الفصؿ  فييؤدى الطالب اختبارًا تحريريًا 

 .ساعاتيشمؿ موضوعات المقرر 

  تقررت بواسطة أعضاء  التييحصؿ الطالب عمى الدرجات الفعمية

 االختبارات، وال يجوز تطبيؽ ما يسمى بدرجات الرأفة . فيىيئةالتدريس 

 . يمنح الطالب درجة الميسانس عند اجتيازه بنجاح جميع المقررات 

 درجة ، والنياية الصغرى  111المقرر  اختبار تكوف النياية العظمى لدرجات

 درجة . 61

 المقررات وفى التقدير العاـ بأحد التقديراتاآلتية : فييقدر نجاح الطالب * 

 % فأمثش ٍِ ٍدَ٘ع اىذسخبد .11              ٍَتبص -

 % ٍِ ٍدَ٘ع اىذسخبد . 11% إىٚ أقو ٍِ 01         خٞذ خذاً  -

 % ٍِ ٍدَ٘ع اىذسخبد .01% إىٚ أقو ٍِ 71              خٞذ -

 ِ ٍدَ٘ع اىذسخبد .% ٍ 71% إىٚ أقو ٍِ 61           ٍقج٘ه -

  خالؿ سنواتالدراسةاألربع التراكميويتحدد التقدير العاـ لمطالب وفؽ نظاـ المجموع. 

  ( مف الالئحة التنفيذية لقانوف  85وبالنسبة لمسنة النيائية يراعى تطبيؽ نص المادة )

ـ ،وتكوف تقديرات 1989( لسنة  371رقـ ) الجميوريتنظيـ الجامعات والمعدلة بالقرار 

           (. مقبوؿ -جيد – جيد جداً  -ممتازيمي )النجاح كما 
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  درجة ، والينقؿ مف المستوى  61مقرر يحصؿ فيو عمى أقؿ مف  فيأييرسب الطالب

جميع المقررات أو كاف راسبًا فيما ال يزيد  فيالمقيد بو إلى المستوى الثاني إال إذا نجح 

وفى ىذه الحالة يؤدى الطالب االمتحاف فيما رسب فيو مع طالب الفرقة عمى مقرريف ، 

 تدرس ىذا المقرر . التي

 ٗٝستثْٚ ٍِ ق٘اعذ اىسحت ٗاإلضبفخ مو ٍِ اىحبالد اٟتٞخ :    

 ماده بدال منيا يتـ  إضافةدون المقررةماده ما خالؿ مدة السحب  بسحبقاـ الطالب  إذا

 التي انسحب منيا لمفصاللتالي. المادةاالحتفاظ برسـو 

 عمميةالسحب واإلضافة ورغب بعد انتياء تسجيؿ الطالب وانتياءحالة طرح مادة جديدة  في

 إضافة ىذه المادة. فيالطالب 

 المسجمينمدراستيا و رغب الطالب في  الطمبةمف  األدنىمادة ما لعدـ توافر الحد  إذاألغيت

 بدال عنيا. أخريماده  إضافة

  الطالب بالتسجيؿ في ماده لـ يدرس متطمبيا السابؽ.قاـ  إذا 
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مائة درجة ويتم تقييم الطالب في المقررات  011يتم تقييم الطالب في كل مقرر من 

 النظرية والعملية بناء على العناصر التالية :

 41الفصمية وتشتمؿ عمى اختبارات دورية ويكوف مجموعاألعماؿ الفصمية  األعماؿ  %

 .مف درجة كؿ مقرر

  مف  عدمبموجب جدوؿ  الدراسياألسبوعيف األخيريف مف الفصؿ  فييعقد  نيائيامتحاف

دارة شئوف الطالب و لجنة شئوف التعميـ والطالب بالكمية ويعمف لمطالب مع التسجيؿ قبإل

 % مف الدرجة الكمية لممقرر .61وتكوف درجات االمتحاف  لدراسيابداية الفصؿ  في

 اشتمؿ المقرر عمى دراسة نظرية ودراسة عممية تقسـ الدرجة بنسبة عدد الساعات   إذا

 .مف ىذه المادة (أ )تتمعممية التقييـ وفقا لمفقرة أفالمعتمدة المخصصة لكؿ منيما عمى 

 ة متخصصة ويتولىمنسؽ المقرر تنظيـ تكوف االمتحانات الفصمية لممقرر خالؿ لجن

عداد أوراؽ أسئمة االمتحانات  .    االمتحانات الفصمية وا 

  مف التخرج ويشترط  أكثرأو  3 تراكمييحصؿ عمى معدؿ  الذيتمنح مرتبة الشرؼ لمطالب

 الكمية . فيخالؿ تسجيمو دراسيمقرر  فيأيأال يكوف قد رسب 

   قيرية )عدـ  أوألسبابجؿ نتيجة مقرر مف المقررات لعدـ اكتماؿ متطمباتو ؤ ت أفيجوز

واحد ويعطى  دراسيلمقرر بعذر مقبوؿ ( ولمدة التتجاوز فصؿ  النيائيدخوؿ االمتحاف 

 تقييم الطالب
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ذ(  .تقدير غير محتمؿ ) غ .ـ  ىذه الحالة فيالطالب  لـ يستكمؿ الطالب متطمبات  وا 

مف  األسبوعاألوؿلممقررات غير المستكممة وىى  ائيالنيتعقد بيا االمتحاف  الذي  المقرر

 مباشرة يعتبر الطالب راسبا يرصد لو التقدير راسب . الدراسيالتاليالفصؿ 

 : يحصؿ عمييا الطالب التيالدالالت الرقمية والرمزية لمدرجات والتقديرات 

 تقذس اىذسخبد اىتٜ ٝحصو عيٖٞب اىطبىت فٜ مو ٍقشس دساسٜ عيٚ اى٘خٖبٟتٜ: -9

عد د  الدرجة
 النقاط

 التقدير الرمز

 ممتاز أ 4 91-111%

 جيد جدا ب 3.9 – 3 %91أقؿ مف - 81

 جيد ج 2,9 – 2 %81أقؿ مف -71

 مقبوؿ د 1,9-1 %  71أقؿ مف -61

 راسب ر صفر %61أقؿ مف

 

بىفصو فٞٗ ٕ٘ ٍت٘سظ ٍب ٝحصو عيٞٔ اىطبىت ٍِ ّقبط  اىفصيٜٝحست اىَعذه  -7

 :ٝيٜسقَِٞ عششِٝٞ فقظ مَب  إىٚاى٘احذ ٗ ٝقشة  اىذساسٜ

 المعدؿ الفصمي =  مجموع حاصؿ ضرب نقاط كؿ مقرر فصمى  × عدد ساعاتو المعتمدة
ؿحاصؿ جمع الساعات المعتمدة ليذه المقررات فى الفص  

 
  اىعبً ) ٗ ٕ٘ ٍت٘سظ ٍب ٝحصو عيٞٔ اىطبىت ٍِ ّقبط اىتشامَٜ فٜٝحست اىَعذه  -3

 :ٝيٜسقَِٞ عششِٝٞ( مَب  إىٚٗ ٝقشة  اىذساسٞخاىفص٘ه خاله 
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   عدد ساعاتيالمعتمدة×  مجموع حاصؿ ضرب نقاط كؿ مقرر تـ دراستوالعاـ = التراكميالمعدؿ 
 تـ دراستيا التيحاصؿ جمع الساعات المعتمدة ليذه المقررات 

 ( .9)ىيتخشج ٕ٘  اىتشامَٜاىحذ األدّٚ ىيَعذه  -4

 

 :مبىتبىٜٝحصو عيٖٞب اىطبىت عْذ تخشخٔ  اىتٜتَْح اىتقذٝشاد  -5

 التقدير الرمز عد د النقاط الدرجة

 ممتاز أ 4 91-111%

 جيد جدا ب 3.9 – 3 %91أقؿ مف -81

 جيد ج 2.9 – 2 %81أقؿ مف -71

 مقبوؿ د 1 %71أقؿ مف -61

 

 

 التالي:يتـ ترقيـ ) تكويد ( المقررات وفقًا لمنظاـ 

   (، و  419.....112، 111)  الدراسيأقصى اليسار : رقـ المستوى
، المغة )لغة انجميزية=نجؿ  كذلؾ رمز القسـ القائـ بتدريس المقرر

 .، حقوؽ االنساف= حقؽ(حسبالعربية= عرب، الحاسب اآللى= 

 

 نماذج تكويد المقررات
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  تجديد  ،التأجيؿ ،اإلضافة  ،الحذؼ ،تؤدي لمطالب مثؿ" التسجيؿ  التيكؿ الخدمات

كؿ  فيالخ ( يتـ  ...........مواعيد االمتحانات  و تسمـ أرقاـ الجموس ،البطاقة الجامعية 

 فصؿ دراسي عمى حده ويقـو بيا الطالب شخصيًا .

    يقدميا الطالب عند االلتحاؽ ال يجوز لو سحبيا أو  التيجميع أصوؿ المستندات

رنامج أو بعد التخرج والحصوؿ عمى درجة حالة االنسحاب مف الب فياستردادىا إال 

 الميسانس .

  معدلو  في مقررا يكفى احتساب الرسوب مره واحده فقط  فيتكرر رسوب الطالب  إذا

سجمو  فيذات المقرر  فيبيا االمتحاف  التيأدىولكف يسجؿ عدد المرات  التراكمي

 . األكاديمي

 

 
  .إرا حصو اىطبىت عيٚ تقذٝش تشامَٜ اقو ٍِ ٍقج٘ه ٝقذً   اإلّزاس األٗه 

 . ّٜإرا تنشس اىَعذه اىَتذّٜ ٝقذً اإلّزاس اىثب 

 تعليمات مهمة

 اإلنذار األكاديمي:
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  إرا استَش اىتذّٜ خاله اىثالث فص٘ه األٗىٚ ٝعتجش اىطبىت ٍفص٘ه ٗتعطٚ ىٔ فشصخ

ق رىل أخٞشٓ ىيتسدٞو فٜ عذد سبعبد ٍعتَذح تقو عِ اىحذ األدّٚ فبُ فشو فٜ تحقٞ

 ٝفصو ّٖبئٞب.

 

 

 

 

 يلغى قيد الطالب في كلية اآلداب جامعة سوهاج في الحاالت التالية:
 

  نصفالمقرراتالمسجؿ بيا. فأكثرفي% 25ت نسبة غياب الطالب عف داإذاز 

 تأديبالئحة  فيحقوطبؽ  أوالجامعة أو تخالؼ نظـ الكمية  باآلدابأوؿ خارتكب مخالفة ت إذا 

 الطالب بما ينصو قانوف تنظيـ الجامعات .

التنفيذية فيما لـ يرد منو نص  بالئحتوقانوف تنظيـ الجامعات  أحكاـتطبق

 ىذه الالئحة . في

 

 

  جنييا رسـ تسجيؿ لمساعة المعتمدة خالؿ مدةالبرنامج 151مبمغالطالب سددي .

 جنيو رسـ دخوؿ البرنامج. 125باالضافة الي 

 اىشسً٘ اىذساسٞخ

 

 رسوم التسجيل للساعات المعتمدة :

 

 :انقيد إنغاء
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  فيو االمتحاف يؤدىجنييا عف كؿ مقرر  15يسدد الطالب مبمغ. 

 

   المختمفة  فياألنشطةشتراؾ اجنييا كرسوـ  211يسدد الطالب سنويا مبمغ

 .، رحالتسرأ،فنية  ،رياضية ،اجتماعية ، ثقافية

 

  أوتسجيمو فييا لممرة الثانية  إعادةبعض المقررات يستمـز  فيتعثر الطالب 

 .% مف رسوـ التسجيؿ لممقررات111الثالثة وتقدر تمؾ الرسـو بنسبة 

 

 أىدافيا:لمبرنامج مف  إنشاءأسرةتـ ي

 .ٕٞئخ اىتذسٝس أعضبءخ ثِٞ اىطالة ٗت٘ثٞق اىشٗاثظ ثٌْٖٞ ٗثِٞ َٞاىسيتحقٞق  -9

 .تٌٖ ٗصقيٖب ٗتشدٞعٖباامتشبف ٍ٘إت اىطالة ٗقذساتٌٖ ٍٖٗبس -7

ّشش ٗتشدٞع األّشطخ اىشٝبضٞخ ٗاالختَبعٞخ ٗاىثقبفٞخ ٗاىذْٝٞخ ٗاالستقبء  -3

 ثَست٘إٌ ٗتشدٞع اىَتف٘قِٞ فٖٞب.

 رسوم االمتحانات

 

 : األنشطةرسوم 

 

 معتمدة:تسجيل ساعات  إعادةرسوم 

 

 وأهدافها: لبرنامجأسرةا
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 .711طبىت ٗطبىجخ ٗال ٝضٝذ عِ  71األسشح عِ أال ٝقو عذد  .9

 .طائفية أوعصبية  أسسقائمة عمى  األسرةتكوف أال  .7

 .مف طالب انتظاـ فقط إدارةاألسرةيتكوف مجمس  أف .3

 .خالؿ شيريف مف بدء الدراسة األسرةيتـ عمؿ تسجيؿ  أف .4

 .االتحادـ و مسدديف لرس األسرةيكوف طالب  أف .5

 

 األسشح.اسٌ  فٞٔاىذمت٘س / عَٞذ اىنيٞخ ٍ٘ضحب  األستبرطيت ثبسٌ اىسٞذ  .9

 األٗى٘اىثبّٜ.خاله اىتشً  األسشحفتشح ّشبط تحذٝذ  .7

 .بسٝبدٝتٖعيٚ  األسشحٍ٘افقخ سائذ  .3

ٍ٘ضحب ثٔ اسٌ  فٞبألسشحاالشتشاك  اىشاغجْٞفٜاىطالة  ثأسَبءمشف  .4

 .اىتيٞفُ٘ عبدٙ / ٍحَ٘ه -اىعْ٘اُ - اىذساسٜاىَست٘ٙ  -اىطبىت سثبعٞب 

ص٘سح  – اىنبسّٞٔص٘سح  -  ٝشفق ٍع اىنشف ص٘سح اىجطبقخ اىشخصٞخ .5

 .طبىتنو ٞخ ىخصش

 

 

 شزوط إنشاء األسزة:

 

 في األسزة: مكوناث مهف انتسجيم
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 :ٗٝشَو اإلداسحٍديس  ثأسَبءمشف  .6

  عضو ىيئة تدريس ( األسرةرائد ( 

  مدرس مساعد ( -) معيد األسرةمشرؼ 

  (طالب انتظاـاألسرة)مقرر 

  (انتظاـطالب األسرة)سكرتير 

 (طالب انتظاـ)صندوؽ  أميف 

  التالية األنشطةعضو مسئوؿ لكؿ نشاط مف: 

 .(طالب انتظاـ () جوالة – اجتماعي –رياضي – فني – )ثقافي

 

 

 .ثعذ اىتسدٞو إالّشبط  ىألسشحإقبٍخأٛالٝحق  .9

 .ىيعق٘ثخ ٝعشضبألسشحتصشف ٍخبىف ىي٘ائح اىدبٍعٞخ  أٛ .7

                ٍِ اىَ٘افقخ اىْٖبئٞخ عيٚ  أٝبً 3ّشبط قجو  ثأٛال ٝد٘ص اىقٞبً  .3

 .اىنيٞخ ٗاىدبٍعخ إداسحاىْشبط ٍِ  إقبٍخ

ٗأّشطخ ٍع اىشحالد  األسشحٝتٌ تششٞح ٍششفخ طبىجبد ثَعشفخ سائذ  .4

 .اىطبىجبد

 

 

 عامت : شزوط
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 :تضـ. ٗ ٕٜ ـ 1975تـ افتتاح المكتبة سنة  -

 قاعات رئيسة لالطالع أربع. 

  فرعية لمرسائؿ العمميةقاعة. 

 قاعة فرعية لمدوريات. 

 قاعة فرعية لمسمعيات والبصريات وخدمة الطالب المكفوفيف. 

 

 الكمية  ورنيايحؽ لمطالبالدخوؿ لممكتبة بك. 

 الكمية + صورة شخصية ورنيااالستعارة بتقديـ ك ورنيايتـ استخراج ك. 

  أياـ. 3يحؽ لمطالب استعارة كتاب واحد فقط لمدة 

 االطالعأثناء  عمى الطالب مراعاة االلتزاـ بالنظاـ واليدوء والحفاظ عمى كتب المكتبة. 

  متعمقات بأيقاعات االطالع  إلىعدـ الدخوؿ. 

 

 

 المكتبة:

 

 :شزوط اندخول نهمكتبت واالستعارة
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

 0 0 9 تخصص --- English Composition I نجل 010 1

 0 9 1 تخصص --- Basic English Grammar and Usage نجل 019 2

 0 0 9 تخصص --- Phonology نجل 011 3

 9 0 1 تخصص --- Listening and Speaking I نجل 011 4

 0 0 9 كلية --- Basic Arabic Grammar عرب 017 5

 0 0 9 جامعة --- Basics of  Computer sciences حسب 018 6

 مقررات اختيارية

 --- 9 9 كلية ---  Introduction to Culture نجل 011 1

2 011 
 Reading Comprehension and analysis نجل

of English texts 
 9 تخصص ---

0 0 

   61 جمالىإ

 سابقًا في مقرر المتطمب .+ يشترط نجاح الطالب 
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

 0 0 9 تخصص English Composition II 010 نجل 019 1

 0 0 9 كلية -- Arabic Reading and Composition عرب 001 2

 0 9 1 تخصص Advanced English Grammar  019 نجل 000 3

 9 0 1 تخصص Listening and Speaking II 011 نجل 009 4

 9 0 1 تخصص ---- Introduction To Translation نجل 001 5

 --- 0 0 جامعة --- Human Rights حقق 001 6

 مقررات اختيارية

 0 0 9 تخصص --- Stylistics نجل 001 1

 0 0 9 كلية -- Creative Writing in Arabic عرب 001 2

   61 اجمالى

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

1 910 
 Principles and Strategies for نجل

Translation 
 1 تخصص ----

9 0 

2 919 
 Advanced Arabic Grammar and عرب

rhetoric 
 1 تخصص 017

9 0 

 0 9 1 تخصص --- Terminology and the Translator نجل 911 3

 0 9 1 تخصص --- General Linguistic نجل 911 4

 مقررات اختيارية

 0 9 1 كلية -- Readings in Modern Arabic Literature عرب 911 1

2 911 
 ,Modern European Language (French نجل

German)I 
 1 جامعة --

0 9 

   61 اجمالى

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

 الساعات

 املعمتدة

 تدريبات نظري

 0 9 1 تخصص --- Contrastive Linguistics نجل 217 1

 9 0 1 تخصص --- Translation (English Texts)I نجل 218 2

 --- 1 1 تخصص --- Semantics نجل 219 3

 9 0 1 تخصص --- Translation(Arabic Texts )1 نجل 211 4

 مقررات اختيارية

 0 9 1 تخصص -- Creative Writing in English نجل 211 1

 Reading and analysis of Modern نجل 212 2

English Literary Texts 
 1 تخصص --

0 9 

   61 اجمالى

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

 0 9 1 تخصص -- Translation Theory and Technical Texts نجل 110 1

 9 0 1 تخصص Translation of Arabic Texts II 901 نجل 119 2

 9 0 1 تخصص --- Modern Media Translation نجل 111 3

 Discourse Analysis and Pragmatics in نجل 314 4

Translation 
 1 تخصص  ---

0 9 

 اختيارية مقررات

 9 0 1 جامعة -- Electronic Writing & Text Editing حسب 111 1

 0 9 1 تخصص -- Applied Linguistics نجل 111 2

   61 اجمالى

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

 --- 1 1 تخصص --- Theoretical Approaches to Translation نجل 117 1

 9 0 1 تخصص --- Translation  in the community نجل 118 2

 9 0 1 تخصص Translation of English Texts II 918 نجل 119 3

 1 --- 1 تخصص  --- Oral Translation from Arabic نجل 101 4

 مقررات اختيارية

 0 9 1 كلية -- Syntax نجل 100 1

 ,Modern European Language (French نجل 109 2

German)II 
 1 جامعة 911

9 0 

   61 اجمالى

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب 
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعا

ت 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

1 110 
 Advanced Written Translation  From نجل

Arabic into English 

--- 
 1 تخصص

0 9 

2 119 
 Translation of Political Texts and نجل

Terminology 

--- 
 1 تخصص

0 9 

 ---- 1 1 تخصص --- History Of the English Language نجل 111 3

4 111 
 Translation of Legal Texts and نجل

Terminology 

--- 
 1 تخصص

0 9 

 مقررات اختيارية

 Modern and Contemporary English نجل 111 1

Culture 
 1 كلية 011

1 --- 

 Reading and comparison of نجل 111 2

Translated  literary works from Arabic 

into English 

 1 تخصص --
0 9 

   61 اجمالى

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .
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 املتطلب السابق املقررامس  الرمزالكود و  م

+ 

 متطلب

 جامعة

 /لكية

 /ختصص

عدد 

الساعات 

 املعمتدة

 تدريبات نظري

1 117 
 Advanced Written Translation  From نجل

English into Arabic 

--- 
 1 تخصص

0 9 

2 118 
 Translation of Scientific texts and نجل

terminology into Arabic 

--- 
 1 تخصص

0 9 

3 119 
 Translation of Legal Texts and نجل

Terminology II 

--- 
 1 تخصص

0 9 

 9 0 1 تخصص --- Oral Translation from English نجل 101 4

 اختيارية مقررات

 Reading and comparison of translated نجل 411 1

works from English into Arabic 

--- 
 1 كلية

0 9 

 --- 1 1 كلية --- Comparative Literature نجل 412 2

   61 اجمالى

  

 .+ يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب
 

 وهللا الموفق،،،
  
 


