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 لكية إللغات وإلرتمجة

 دليل إلطالب إملمتزي

 قسم إللغة إل جنلزيية

 



 إلفصل إدلرإيس إلأول: إلفرقة إلثانية
 

 

 

 

 

 إلفصل إدلرإيس إلثاين

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عامة عن لكية إللغات وإلرتمجة

 422يف عااام ماان إملتغاالإت وإلت اادرصت يف إلعجاا إلاادي  مجلاااي إل اارإر إ  ااور  ر  

جهر  بتأأسيس لكية  0202من ربيع إلأول لعام  00ميالدية إملوإفق 0991يوليو لعام  42بتارخي 

لأحامم إل اانون ر   أأكتاوبر هب اا   1وتبارش إللكية نشااه ا نان لكياات مجلامعاة . إللغات وإلرتمجة

  .0994 لس نة 010

باارجممت إللغااة إل جنلزييااة : ت ادم لكيااة إللغااات وإلرتمجااة أأربعاة باارإممت تعلليااة ممتاازية  لتااي

وبرجممت إللغة إلأس بانية وبرجممت إللغة إلأملانياة وبارجممت إللغاة إلفرنسا يةب وتبلاا إملسااحة إل  املياة 

ت تعمال بأأحادا إلان م مرت مربع وتوفر إللكية لطالهبا ثالثة معامل للصاوتيا 4011لللكية حوإي

 .إلتكنولو ية يف جمال تعمل إللغات وإلصوتيات

  :رؤية لكية إللغات وإلرتمجة

ىل إلوصول إ ىل الاعامتد إلأ دميي وتطوير برإممت  1مجلامعة / تسعى لكية إللغات وإلرتمجة  أأكتوبر إ 

 .للغات عىل درمجلة عالية من إلتنافس ية عىل إملس توى إل قللي وإدلوي

 :للغات وإلرتمجةرساةل لكية إ

عدإد وخترجي كوإدر مؤهةل علميا  ومعليا  وأأخالقيا  من خالل ت دمي برإممت تعللية هتدف إ ىل  إ 

كام تلزتم إللكية بدمع . إكتساب همارإت لغوية وهمنية لتح يق إلتوإصل مع أأحصاب إلث افات إلأخرى

 .ابللغات وإلرتمجةإلبح  إلعلمي وت دمي خدمة جممتعية يف إل طاعات إخملتلفة إملعنية 

 :إل مي إملشرتكة

ىل إلعاملياة  –إلفاظ عىل إل وية  –إلتطوير إملس متر  –إلمتزي  –إلررصدة  –إلأمانة وإلزنإهة  إلتطلاع إ 

 .ةيوإلن رة إملس ت بل 

لت اق ما يه إلأورإق إملطلوبة   :بلكية إللغات وإلرتمجة لال 

  :إلطلبة إملجيون* 

عدد  المقرر الدراسي م
الساعات 
 األسبوعية

النهاية  توزيع الدرجات
 العظمى

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 صوتيات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مقال 2

ليها 3  144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 ترجمة من االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 ترجمة منظورة 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مسرحيات 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 نقد 0

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 10،15حضارة القرنين  7

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغة عربية 8

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغة أجنبية ثانية 9

عدد  المقرر الدراسي م
الساعات 
 األسبوعية

 النهاية العظمى الدرجات توزيع

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 محادثة 2

ليها 3  ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 ترجمة من االنجليزية وا 

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 ترجمة منظورة 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 نثر وقصة 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 شعر 0

 ممتدة - 4 لغة عربية 7

 ممتدة - 3 لغة أجنبية ثانية 8



 .صورة حت يق خشصية 

 .ش ادة إلثانوية إلعامة أأو ما يعادل اأأصل  

 .أأصل ش ادة إمليالد 

    .صور خشصية حديثة(  1)  

 .خدمة عسكرية(  4) منوذج  

  :إلطلبة إلأمجلانب* 

 .صورة  وإز إلسفر 

 .ش ادة إلثانوية إلعامة أأو ما يعادل ا موث ة من إلسفارة إملجية 

 .أأصل ش ادة إمليالد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟قسم إللغة إل جنلزييةما يه إملوإد إليت سوف يدرس ا إلطالب يف 

 إلفصل إدلرإيس إلأول: إلفرقة إلأوىل
 

 

 

 

 

 

 

 إلفصل إدلرإيس إلثاين

 النهاية العظمى توزيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية المقرر الدراسي م

 144 تحريرى(54+)شفوى(25+)أعمال سنة(25) 4 صوتيات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 محادثة 2

ليها 3  ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 ترجمة من االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 نثر وقصة 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 شعر 5

 ممتدة - 4 لغة عربية 0

 ممتدة - 3 لغة أجنبية ثانية 7

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 1 حاسب آلى نظري 8

عدد الساعات  المقرر الدراسي م
 األسبوعية

 النهاية العظمى توزيع الدرجات

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مقال 2

ترجمة من  3
ليها  االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مسرحيات 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 نقد 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغة عربية 0

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغة أجنبية ثانية 7

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 حاسب آلى عملي 8
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Participating in Conferences & Seminars 

No. Date Aim of the visit Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 إلفصل إدلرإيس إلأول: إلثالثةإلفرقة 

 

 

 

 

 

 

 إلفصل إدلرإيس إلثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الساعات  المقرر الدراسي م
 األسبوعية

النهاية  توزيع الدرجات
 العظمى

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 محادثة 2

ليها 3  ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 ترجمة من االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 نثر وقصة 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 شعر 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 18،17حضارة القرنين  0

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة تتبعية 7

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة فورية 8

 ممتدة أعمال فصلية( 04+)أعمال سنة (44) 2 قاعة بحث 9

 ممتدة - 4 لغة عربية 14

 ممتدة - 3 لغة أجنبية ثانية 11

عدد الساعات  المقرر الدراسي م
 األسبوعية

النهاية  توزيع الدرجات
 العظمى

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 مقال 2

ليها 3  144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 ترجمة من االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مسرحيات 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 نقد 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 19حضارة القرن  0

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة تتبعية 7

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة فورية 8

 144 أعمال فصلية(04+)أعمال سنة (44) 2 قاعة بحث 9

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغة عربية 14

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ثانيةلغة أجنبية  11



 إلفصل إدلرإيس إلأول: إلفرقة إلرإبعة

 

 

 

 

 

 

    

 إلفصل إدلرإيس إلثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

Student's Visits to SOUL to do Research Activities  

No. Date Aim of the visit Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

عدد الساعات  المقرر الدراسي م
 األسبوعية

النهاية  توزيع الدرجات
 العظمى

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 محادثة 2

ليهاترجمة من  3  ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 االنجليزية وا 

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 نثر وقصة 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 شعر 5

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 24حضارة القرن  0

 ممتدة أعمال شنة 144 2 قاعة بحث 7

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة تتبعية 8

 ممتدة تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة فورية 9

 ممتدة - 4 لغة عربية 14

 ممتدة - 3 لغة أجنبية ثانية 11

عدد الساعات  المقرر الدراسي م
 األسبوعية

النهاية  توزيع الدرجات
 العظمى

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغويات 1

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 مقال 2

ليها 3  144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 ترجمة من االنجليزية وا 

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 مسرحيات 4

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 نقد 5

 144 أعمال شنة 144 2 قاعة بحث 0

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة تتبعية 7

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 ترجمة فورية 8

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 4 لغة عربية 9

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 3 لغة أجنبية ثانية 14

 144 تحريرى(04+)أعمال سنة (44) 2 مقرر اختيارى 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو ن ام إلت ديرإت إملعمول به يف إللكية؟

يُطبق ن ام إجملموع إلرتإمكى عىل إلفرقة إلهنائية هب ا  للتعلاميت إلصادرة ىف هذإ إلشأأن 

 : ويُ در جناح إلطالب بأأحد إلت ديرإت إلآتية 

 فأأكرث% 52 ممتاز

 % 52إ ىل أأقل من %  22  يد مجلدإ

 % 22إ ىل أأقل من %  12  يد

 % 12إ ىل أأقل من % 21 م بول

ذإ  ن ت ديره إلهناىئ إمتيازأأو  يد مجلدإ  وأأن ل يكون قد  ويُمنح إلطالب مرتبة إلرشف - إ 

ليه مت ان ت دم إ   .رسب ىف أأى إ 

 :أأما رسوب إلطالب في در بأأحد إلت ديرإت إلآتية 

 %                                                     21إ ىل أأقل من %  21 ضعيف

 من مجموع إدلرمجلات%  21أأقل من  ضعيف مجلدإ

 

 :إلتوإصل مع إللكية من خاللميكنك 

 :أأكتوبر 1إملوقع إلرمسي لللكية عىل مو ع مجلامعة  -0

www.o6u.edu.eg 

 :من خالل إلربيد إل لكرتوين لللكية -4

Lang@o6u.edu.eg 

 

http://www.o6u.edu.eg/
mailto:Lang@o6u.edu.eg

