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خطة الدراسة قائمة عمي نظاـ الساعات المعتمدة في اطار الفصوؿ الدراسية،      

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

الجداوؿ الممحقة المقررات الدراسية موزعة عمي مستويات الدراسة، وعدد الساعات 

ت نظرية وتطبيقات، كما يبيف المخطط المعتمدة لكؿ مقرر اسبوعيا مف محاضرا

القواعد المنظمة لمبرنامج بما في ذلؾ مدة االمتحاف والنيايات العطمي في 

 االمتحاف التحريري والتطبيقي واعماؿ السنة.

 

 
 

  في الميسانس درجة  عمى طمب كمية اآلداب اتمنح جامعة سوىاج بناءً 

جتياز الطالب بنجاح المقررات الدراسية ليذا إبعد ( االلمانيةشعبة المغة  الترجمة(

 البرنامج.

 

 ٍخطظ اىذساسخ ثبىجشّبٍح

 اىذسخخ اىؼيَٞخ
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يستطيع االلتحاؽ بالبرنامج الطالب الذيف التحقوا بكمية االداب جامعة سوىاج  -

وتتولي ادارة الكمية توزيع الطالب طبقا لمشروط والضوابط التي يحددىا مجمس 

 بالجامعة.ادارة البرامج الجديدة 

ُيسمح لمطالب الراسبيف والمحوليف مف الكميات االخري الى كمية اآلداب  -

 بااللتحاؽ بالبرامج الجديدة.

ُيسمح لمطالب الراسبيف باقساـ الكمية المختمفة والذيف ليـ حؽ االعادة  -

 والتحويؿ الى االقساـ أخرى بااللتحاؽ بالبرامج الجديدة.

 االلمانيةالمغة  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 

 

 

 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

 االسبوعيف األوليف مف الدراسة.

 فترة الدراسة تمتد أربعة عشر اسبوعا. .2

 أسبوعاف.فترة االمتحانات مدتيا  .3

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

ساعة معتمدة مقررات اجبارية و  111ساعة دراسية معتمدة موزعة كالتالي  133

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية. 22

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.

 االلمانيةالقواعد المنظمة لبرنامج الترجمة 

وضوابط الدراسة نظام 
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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.

  جميع المقررات تحسب عمي اساس اف المقرر بواقع ساعتيف او ثالث ساعات

 اسبوعيًا.

 ة الفصؿ الدراسي.تتاح مدة لحذؼ او اضافة مقررات لمتسجيؿ مف بداي 

 

 

 

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  إلى باإلضافةعف البطاقات المنفردة لكؿ مقرر 

 سجالت خاصة معتمدة . فييتـ تسجيؿ البيانات 

 

طالب تقريبا عند االلتحاؽ بالدراسة مشرفا أكاديميا  22يحدد البرنامج لكؿ 

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

الطالب دراسيا ومساعدتو عمى اختيار المقررات و  توجيوميمتو  الدراسة، وتكوف

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

 أثناءتعترضو  يالتتحكـ 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 

 العبء الدراسي 

 رشاد االكاديمياإل
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كحد أقصي مف  دراسيساعة لكؿ فصؿ  22 فييسمح لمطالب بالتسجيؿ  .1

وُتحدد بداية الفصؿ الدراسي األوؿ في األسبوع ، اإلجبارية المقررات بيف

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

األوؿ سمفا مف قبؿ المجمس األعمى لمجامعات ، والفصؿ الدراسي الثاني 

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

 وأغسطس بعد ظيور نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني. 

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

 .المتطمب السابؽ بنجاح

مف  أكثر فيبالتسجيؿ  2اقؿ مف  تراكميلو معدؿ  الذييسمح لمطالب  ال .4

9.الدراسيالفصؿ  فيمعتمدة  ساعة 12
 

                                                           
بالتسجيؿ  1.5اقؿ مف  تراكميلو معدؿ  الذييسمح لمطالب  ال)لتصبح  كالتالي  مجمس ادارة البرامج الجديدة ( تم تعديل المادة بقرار1
 الدراسي(الفصؿ  فيمعتمدة  ساعة 12مف  أكثر في
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تبعًا لحاجة الطالب وذلؾ بغرض استكماؿ  صيفي دراسييجوز عقد فصؿ  .5

وتبدأ الدراسة بيذا الفصؿ الصيفي في  الدراسي ،العاـ  فيالمستوى  مقررات

 شيري يوليو وأغسطس بعد ظيور نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني.

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  فيالمنصوص عمييا 

 الجامعات.

 فيبدء كؿ محاضرة نظرية  فيالمقرر تسجيؿ حضور الطالب  ذأستايتولى  .7

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

مجموع  % مف12المسموح بو لغياب الطالب بدوف عذر مقبوؿ ىو الحد  -9. 7  

خطارالطالب  بإنذارالمقرر  ذأستاالساعات لممقرر ويقـو  شئوف  إدارة وا 

 إدارةلمطالب بمعرفة  األوؿاإلنذار  لتوجيوحالة تجاوز ىذه النسبة  فيالطالب 

ذا ،شئوف الطالب  اإلنذاريوجو لو   %22عف تغيب الطالب  زادت نسبة وا 

 .كتابةً و الصادر  األخيرو  الثاني
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 مقبوؿ % وكاف غيابو بدوف عذر 25زادت نسبة تغيب الطالب عف  إذا -7. 7 

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

حسابات المعدؿ في ويسجؿ لمطالب تقدير محرـو وتدخؿ نتيجة الرسوب 

 .لمطالب التراكمي

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

لمدة عاـ  مقبوؿ تقـو لجنة شئوف التعميـ والطالب بفصؿ الطالب مف الكمية

 .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

االمتحػػػاف طبقػػػًا لمتػػػواريخ  ومواعيػػػد  والدرجػػػة مقسػػػمة بالتسػػػاوي بػػػيف االمتحػػػانيف،

 عمف عنو .والوقت الذي يُ 

 الضوابط الخاصة باالمتحانات
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درجة  22درجة وُتضاؼ  22نصؼ تـر فى كؿ مقرر مف ُيجرى امتحاف  -2 

 62أخرى مقابؿ النشاط والمشاركة والحضور وبالتالى تكوف درجات المادة مف 

 درجة مقسمة كما ذكر سالفا . 42درجة تحريري + 

يقدر نجاح  و درجة 61 والنياية الدنيا ةدرج 122 النياية العظمى لكؿ مقرر -3
 :التاليةوفقًا لمقواعد أو رسوب الطالب 

 اننجاح : تقديزاث أ.

 درجة 122 -   92    ممتاز                      

 درجة 92أقؿ مف  -82  جيد جداً 

 درجة 82أقؿ مف   - 72  جيد   

 درجة  72أقؿ مف   - 62  مقبوؿ    

 سنوات فيويقدر التقدير العاـ وفقًا لنظاـ المجموع التراكمي لمقررات البرنامج كميا 
 الدراسة 

 درجة . 62ب ػ الرسوب أقؿ مف 

 ضوابط تقدير النجاح والرسوب:ج.

 ىيئةء يحدد مجمس الكمية نظاـ أعماؿ االختبارات وتحديد أدوار أعضا 

 .التدريس فييا

  مدتو ثالثة الدراسينياية الفصؿ  فييؤدى الطالب اختبارًا تحريريًا  
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 .يشمؿ موضوعات المقرر ساعات 

  تقررت بواسطة أعضاء ىيئة التييحصؿ الطالب عمى الدرجات الفعمية 

 االختبارات، وال يجوز تطبيؽ ما يسمى بدرجات الرأفة . فيالتدريس 

 . يمنح الطالب درجة الميسانس عند اجتيازه بنجاح جميع المقررات 

 درجة ، والنياية الصغرى 122المقرر  اختبار تكوف النياية العظمى لدرجات  

 درجة . 62

 اآلتية : المقررات وفى التقدير العاـ بأحد التقديرات 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 -

  األربع الدراسة خالؿ سنوات التراكميويتحدد التقدير العاـ لمطالب وفؽ نظاـ المجموع. 

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

وتكوف تقديرات  ـ ،1989( لسنة  372رقـ ) ريالجميو تنظيـ الجامعات والمعدلة بالقرار 

           (. مقبوؿ -جيد – جيد جداً  -ممتازيمي )النجاح كما 

  ينقؿ مف المستوى  درجة ، وال 62مقرر يحصؿ فيو عمى أقؿ مف  أي فييرسب الطالب

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

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

 ىذا المقرر .  تدرس التي
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 ٗٝستثْٚ ٍِ ق٘اػذ اىسحت ٗاإلضبفخ مو ٍِ اىحبالد اٟتٞخ :    

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

 التالي. التي انسحب منيا لمفصؿ المادةاالحتفاظ برسـو 

 السحب واإلضافة  عممية بعد انتياء تسجيؿ الطالب وانتياءحالة طرح مادة جديدة  في

 إضافة ىذه المادة. فيورغب الطالب 

 لدراستيا و رغب الطالب  المسجميف الطمبةمف  األدنىمادة ما لعدـ توافر الحد  ألغيت إذا

 بدال عنيا. أخريماده  إضافةفي 

  قاـ الطالب بالتسجيؿ في ماده لـ يدرس متطمبيا السابؽ. إذا 

 

 

مائة درجة ويتم تقييم الطالب في المقررات  011يتم تقييم الطالب في كل مقرر من 

 النظرية والعملية بناء على العناصر التالية :

 42األعماؿ الفصمية  الفصمية وتشتمؿ عمى اختبارات دورية ويكوف مجموع 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 إ قبؿ

 % مف الدرجة الكمية لممقرر .62وتكوف درجات االمتحاف  الدراسي بداية الفصؿ في

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

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

  منسؽ المقرر تنظيـ  لجنة متخصصة ويتولىتكوف االمتحانات الفصمية لممقرر خالؿ

عداد أوراؽ أسئمة االمتحانات  .    االمتحانات الفصمية وا 

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

 الكمية . فيخالؿ تسجيمو  دراسيمقرر  أي فيأال يكوف قد رسب 

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

واحد ويعطى  دراسيتتجاوز فصؿ  لمقرر بعذر مقبوؿ ( ولمدة ال النيائيدخوؿ االمتحاف 

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

مف  األوؿ األسبوعلممقررات غير المستكممة وىى  لنيائياتعقد بيا االمتحاف  الذي  المقرر

 مباشرة يعتبر الطالب راسبا يرصد لو التقدير راسب . التالي الدراسيالفصؿ 

 : يحصؿ عمييا الطالب التيالدالالت الرقمية والرمزية لمدرجات والتقديرات 

  اٟتٜ: تقذس اىذسخبد اىتٜ ٝحصو ػيٖٞب اىطبىت فٜ مو ٍقشس دساسٜ ػيٚ اى٘خٔ -9

عد د  الدرجة
 النقاط

 التقدير الرمز

 ممتاز أ 4 92-122%

 جيد جدا ب 3.9 – 3 %92أقؿ مف - 82
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 جيد ج 2,9 – 2 %82أقؿ مف -72

 مقبوؿ د 1,9-1 %  72أقؿ مف -62

 راسب ر صفر %62أقؿ مف

 

          فٜٗ ٕ٘ ٍت٘سظ ٍب ٝحصو ػيٞٔ اىطبىت ٍِ ّقبط  اىفصيٜٝحست اىَؼذه  -7

 :ٝيٜسقَِٞ ػششِٝٞ فقظ مَب  إىٚاى٘احذ ٗ ٝقشة  اىذساسٜاىفصو 

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

                         
اىؼبً ) ٗ ٕ٘ ٍت٘سظ ٍب ٝحصو ػيٞٔ اىطبىت ٍِ  اىتشامَٜ فٜٝحست اىَؼذه  -3

 :ٝيٜسقَِٞ ػششِٝٞ( مَب  إىٚٗ ٝقشة  اىفص٘ه اىذساسٞخخاله   ّقبط

    المعتمدة عدد ساعاتو×  مجموع حاصؿ ضرب نقاط كؿ مقرر تـ دراستو   العاـ = التراكميالمعدؿ 
 تـ دراستيا التيحاصؿ جمع الساعات المعتمدة ليذه المقررات                                  

 ( .9)ىيتخشج ٕ٘  اىتشامَٜاىحذ األدّٚ ىيَؼذه  -4

 

 :مبىتبىٜٝحصو ػيٖٞب اىطبىت ػْذ تخشخٔ  اىتٜتَْح اىتقذٝشاد   -5

 التقدير الرمز عد د النقاط الدرجة

 ممتاز أ 4 92-122%

 جيد جدا ب 3.9 – 3 %92أقؿ مف -82

 جيد ج 2.9 – 2 %82أقؿ مف -72

 مقبوؿ د 1 %72أقؿ مف -62
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 التالي:يتـ ترقيـ ) تكويد ( المقررات وفقًا لمنظاـ                            

   (، و كذلؾ رمز القسـ  429.....122، 121)  الدراسيأقصى اليسار : رقـ المستوى

المغة االنجميزية=  FRA،المغة الفرنسية = TRA=االلمانيةمغة ال)  القائـ بتدريس المقرر

ENG  =المغة العربية ،ARB اآللي،  الحاسب=INF ).  

 

 

 

  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 .

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

حالة االنسحاب مف البرنامج أو بعد التخرج والحصوؿ عمى درجة  فياستردادىا إال 

 الميسانس .

 نماذج تكويد المقررات

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

سجمو  فيذات المقرر  فيبيا االمتحاف  أدى التيولكف يسجؿ عدد المرات  التراكمي

 . األكاديمي

 

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

  ّٜٝقذً اإلّزاس اىثبّٜ .إرا تنشس اىَؼذه اىَتذ 

  إرا استَش اىتذّٜ خاله اىثالث فص٘ه األٗىٚ ٝؼتجش اىطبىت ٍفص٘ه ٗتؼطٚ ىٔ فشصخ

أخٞشٓ ىيتسدٞو فٜ ػذد سبػبد ٍؼتَذح تقو ػِ اىحذ األدّٚ فبُ فشو فٜ تحقٞق رىل 

 ٝفصو ّٖبئٞب.

 

 

 

 

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

  المسجؿ بيا. المقررات نصؼ في فأكثر% 25ت نسبة غياب الطالب عف داز  إذا 

  الئحة  حقو فيطبؽ  أوالجامعة  أوتخالؼ نظـ الكمية  أو باآلدابؿ خارتكب مخالفة ت إذا

 الطالب بما ينصو قانوف تنظيـ الجامعات . تأديب

  اإلنذار األكاديمي:

 :انقيد إنغاء
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التنفيذية فيما لـ يرد منو نص  بالئحتوقانوف تنظيـ الجامعات  أحكاـ تطبؽ

 ىذه الالئحة . في

 

    

  جنييا رسـ تسجيؿ لمساعة المعتمدة خالؿ مدة 152 مبمغ الطالب سددي 

 جنيو رسـ دخوؿ البرنامج. 125. باالضافة الي البرنامج

 

   فيو االمتحاف يؤدىجنييا عف كؿ مقرر  15يسدد الطالب مبمغ. 

 

   المختمفة  األنشطة فيشتراؾ اجنييا كرسوـ  222يسدد الطالب سنويا مبمغ

 .، رحالتسرأ ،فنية  ،رياضية ،اجتماعية ، ثقافية

 

 اىشسً٘ اىذساسٞخ

 رسوم التسجيل للساعات المعتمدة :

 رسوم االمتحانات

 : األنشطةرسوم 

 معتمدة:تسجيل ساعات  إعادةرسوم 
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  أوتسجيمو فييا لممرة الثانية  إعادةبعض المقررات يستمـز  فيتعثر الطالب 

 .% مف رسوـ التسجيؿ لممقررات122الثالثة وتقدر تمؾ الرسـو بنسبة 

 

 أىدافيا:لمبرنامج مف  أسرة إنشاءتـ ي

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

 .تٌٖ ٗصقيٖب ٗتشدٞؼٖباامتشبف ٍ٘إت اىطالة ٗقذساتٌٖ ٍٖٗبس -7

ّشش ٗتشدٞغ األّشطخ اىشٝبضٞخ ٗاالختَبػٞخ ٗاىثقبفٞخ ٗاىذْٝٞخ ٗاالستقبء  -3

 ثَست٘إٌ ٗتشدٞغ اىَتف٘قِٞ فٖٞب.

 

 

 

 

 .711طبىت ٗطبىجخ ٗال ٝضٝذ ػِ  71أال ٝقو ػذد األسشح ػِ  .9

 .طائفية أوعصبية  أسسقائمة عمى  األسرةتكوف أال  .7

 أهدافها: و لبرنامجا أسرة

 شزوط إنشاء األسزة:
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 .مف طالب انتظاـ فقط األسرة إدارةيتكوف مجمس  أف .3

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

 .االتحادـ و مسدديف لرس األسرةيكوف طالب  أف .5

 

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

 ٗاىثبّٜ. األٗهخاله اىتشً  األسشحفتشح ّشبط تحذٝذ  .7

 .بسٝبدٝتٖػيٚ  األسشحٍ٘افقخ سائذ  .3

ٍ٘ضحب ثٔ اسٌ  األسشح فٜاالشتشاك  فٜ اىشاغجِٞاىطالة  ثأسَبءمشف  .4

 .اىتيٞفُ٘ ػبدٙ / ٍحَ٘ه -اىؼْ٘اُ - اىذساسٜاىَست٘ٙ  -اىطبىت سثبػٞب 

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

 .طبىتنو ٞخ ىخصش

 

 

 :ٗٝشَو اإلداسحٍديس  ثأسَبءمشف  .6

  عضو ىيئة تدريس ( األسرةرائد ( 

  مدرس مساعد ( -) معيد األسرةمشرؼ 

  (طالب انتظاـ) األسرةمقرر 

  في األسزة: مكوناث مهف انتسجيم
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  (طالب انتظاـ) األسرةسكرتير 

 (طالب انتظاـ)صندوؽ  أميف 

  التالية األنشطةعضو مسئوؿ لكؿ نشاط مف: 

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

 

 

 .ثؼذ اىتسدٞو إالّشبط  أٛ إقبٍخ ىألسشحٝحق  ال .9

 .ىيؼق٘ثخ األسشح ٝؼشضتصشف ٍخبىف ىي٘ائح اىدبٍؼٞخ  أٛ .7

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

 .اىنيٞخ ٗاىدبٍؼخ إداسحاىْشبط ٍِ  إقبٍخ

ٗأّشطخ ٍغ اىشحالد  األسشحٝتٌ تششٞح ٍششفخ طبىجبد ثَؼشفخ سائذ  .4

 .اىطبىجبد

 

 

 

 

 :تضـ. ٗ ٕٜ ـ 1975تـ افتتاح المكتبة سنة  -

 قاعات رئيسة لالطالع أربع. 

  العمميةقاعة فرعية لمرسائؿ. 

 عامت : شزوط

 المكتبة:
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 قاعة فرعية لمدوريات. 

 قاعة فرعية لمسمعيات والبصريات وخدمة الطالب المكفوفيف. 

 

 الكمية  ورنياالدخوؿ لممكتبة بك يحؽ لمطالب. 

 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. 

  قاعات االطالع باى متعمقات إلىعدـ الدخوؿ. 

 

 :شزوط اندخول نهمكتبت واالستعارة



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 ]97[ 
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 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 111 2 2 3 تخصص - مذخل إلً الترجمح 

2 TRA 112 ( 1لغىَاخ وصىتُاخ) - 2 2 3 تخصص 

3 TRA 113 مذخل الٍ الثمافح االلماوُح 

 المعاصرج

 - 2 2 تخصص -

4 ARB 114 (  1اللغح العرتُح) - 2 2 3 كلُح 

5 INF 115 ( ٍ1الحاسة اِل) - 2 2 3 جامعح 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 TRA 116  تعثـُر ممالٍ و إمـالء

 (1وتحلُـل أخطـاء )

 2 2 3 تخصص -

7 TRA 117 ( 1لراءج ومحادثح) - 2 2 3 تخصص 

 11 12 17 اخَبىٚ) ٍالحظخ:ٝتٌ احتسبة سبػتٜ اىتذسٝجبد ثسبػخ ٗاحذح(

 

 
 

اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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1 TRA 121 2 2 3 تخصص -  (1)وظرَاخ الترجمح 

2 TRA 122  ترجمح وصىص ومصطحاخ

 لاوىوُح مه األلماوُح وإلُها

 2 2 3 تخصص -

3 TRA 123 )2 2 3 تخصص -  (1)ممال )لغح الماوُح 

4 TRA 124 2 2 تخصص - دراسح وصىص الماوُح حذَثح - 

5 DRO125 1 1 جامعح - حمىق اإلوسان - 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 ENG126 ( 1لغح اوجلُزَح) - 2 2 3 كلُح 

7 FRA 127 ( 1لغح فروسُح) - 2 2 3 كلُح 

 8 11 15 اخَبىٚ

 
 
 

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .

 
 



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 211  ترجمةةةح وصةةةىص ادتُةةةح مةةةه

 األلماوُح وإلُها

 2 2 3 تخصص -

2 TRA 212 ( 2لغىَاخ وصىتُاخ) TRA 112 2 2 3 تخصص 

3 TRA 213 ٍ2 2 تخصص  ومذ ادت - 

4 TRA 214 ٍ2 2 تخصص - مذخل إلً األدب األلماو - 

5 ARB 215  (2العرتُح )اللغح ARB 114 2 2 3 كلُح 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 TRA 216  تعثـُر ممالٍ و إمـالء

 ( 2وتحلُـل أخطـاء)

TRA 116 2 2 3 تخصص 

7 TRA 217 ( 2لراءج ومحادثح) TRA 117 2 2 3 تخصص 

 0 97 96 اخَبىٚ

 
 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .

 
 



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 221  ترجمح وصىص ومصطلحاخ

 علمُح مه األلماوُح وإلُها
 2 2 3 تخصص -

2 TRA 222 2 2 تخصص - تارَخ اللغح األلماوُح - 

3 TRA 223 )(2) الممال )لغح ألماوُح TRA 123 2 2 3 تخصص 

4 TRA 224 )محادثح ومىالف )لغحألماوُح   

(1) 

 2 2 3 تخصص -

5 INF 225 (ٍ2حاسة ال) INF 115 2 2 3 جامعح 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 ENG 226 ( 2لغح اوجلُزَح) ENG 126 2 2 3 كلُح 

7 FRA 227 ( 2لغح فروسُح) FRA 127 2 2 3 كلُح 

 91 97 97 اخَبىٚ

 
 مقرر المتطمب + يشترط نجاح الطالب سابقًا في

 
 



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 311 (2وظرَاخ الترجمح) TRA 121 2 2 3 تخصص 

2 TRA 312 (3) لغىَاخ وصىتُاخ TRA 212 2 2 3 تخصص 

3 TRA 313  ترجمح فىرَح مه األلماوُح

 (1وإلُها )تذرَة شفىي( )

 2 2 3 تخصص -

4 TRA 314  ترجمح وصىص ومصطلحاخ

 لتصادَح مه األلماوُح وإلُهاا

 2 2 3 تخصص -

5 ARB 315 ( 3اللغح العرتُح) ARB 215 2 2 3 كلُح 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 GEO 316 2 2 كلُح - جغرافُح غرب أورتا - 

7 HIS 317  تارَخ أورتا الحذَث

 والمعاصر

 - 2 2 كلُح -

 11 12 17 اخَبىٚ

 
 

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .

 
 



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 321  ترجمح وثائك ومستىذاخ مه

 األلماوُح وإلُها

 2 2 3 تخصص -

2 TRA 322 2 2 3 تخصص  علم الذاللح 

3 TRA 323 ( 1ترجمح تتثعُه ومىظىرج) - 2 2 3 تخصص 

4 TRA 324 )محادثح ومىالف )لغحالماوُح 

(2) 

TRA 224 2 2 3 تخصص 

5 TRA 325 2 2 تخصص - حضارج عصر التىىَر - 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 ENG 326 ( 3لغح اوجلُزَح) ENG 226 2 2 3 كلُح 

7 FRA 327 ( 3لغح فروسُح) FRA 227 2 2 3 كلُح 

 91 97 97 اخَبىٚ

 
 

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب 

 
 



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
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اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 411  ترجمح وصىص ومصطلحاخ

االلماوُح مه سُاحُح وأثرَح 

 والُها

 2 2 3 تخصص -

2 TRA 412 (4) لغىَاخ وصىتُاخ TRA 312 2 2 3 تخصص 

3 TRA 413  ترجمح فىرَح مه األلماوُح

 (2وإلُها )تذرَة شفىٌ( )

TRA 313 2 2 3 تخصص 

4 TRA 414  ترجمح وصىص ومصطلحاخ

 مه االلماوُح والُهاسُاسُح 

 2 2 3 تخصص 

5 TRA 415 (4) اللغح العرتُح ARB 315 2 2 3 كلُح 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 TRA 416 2 2 تخصص - 21و 19حضارج المروُه ال - 

7 TRA 417  االدب االلماوٍ الحذَث

 والمعاصر

 - 2 2 تخصص -

 91 97 97 اخَبىٚ

 
 

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب .

 
  



 

 ميٞـــــخ اٟداة    خبٍؼخ ســـٕ٘بج                                                                         

 91/7/7197ًاىنيٞخ حبصيخ ػيٜ شٖبدح  االػتَبد ٍِ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ  ىضَبُ خ٘دح اىتؼيٌٞ ٗاالػتَبد فٜ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 ]11[ 
 م                         برنامج الترجمة  " شعبة اللغة االلمانية " 9191 – 9109دليل الطالب الجامعي 

 

اىَتطيت  اىَقشساسٌ  اىن٘د ٗاىشٍض ً

 اىسبثق

+ 

 ٍتطيت

 خبٍؼخ

 /ميٞخ

 /تخصص

ػذد 

اىسبػبد 

 اىَؼتَذح

 تذسٝجبد ّظشٛ

1 TRA 421 وصىص ومصطلحاخ  ترجمح

مه جغرافُح وتارَخُـح 

 والُها  االلماوُح

 2 2 3 تخصص -

2 TRA 422 ( 2ترجمح تتثعُه ومىظىرج) TRA323 2 2 3 تخصص 

3 TRA 423 2 2 3 تخصص - لغح اإللىاع 

4 TRA 424  2 2 3 تخصص - )اللغح األلماوُح(مىاهج الثحث 

5 TRA 425 2 2 تخصص  دراسح وصىص متىىعح - 

 

 ٍقشساد اختٞبسٝخ

6 TRA 426 ( 4لغح اوجلُزَح) TRA 326 2 2 3 كلُح 

7 TRA 427 ( 4لغح فروسُح) TRA 327 2 2 3 كلُح 

 91 97 97 اخَبىٚ

 + يشترط نجاح الطالب سابقًا في مقرر المتطمب 
 

 الموفق،،،وهللا  


