
 

 

 

 

 

 

 

عدإد جلنة إملعلومات وإدلمع إلفين - وحدة ضامن إجلودة إ   

بلكية إللغات وإلرتمجة   

 

 

 

 

 

 

  

 لكية إللغات وإلرتمجة

 لطالب إملمتزيل إملكتبة دليل



 نبذة عامة عن لكية إللغات وإلرتمجة

 342يف عااام ماان إملتغاالإت وإلت اادرصت يف إلعجاا إلاادر  مجلاااي إل اا إ  إ  ااو      

جه   بتأأسيس لكية  6462من  بيع إلأول لعام  66ميالدرة إملوإفق 6991روليو لعام  32بتا خي 

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

  .6993 لس نة 606

باا جممت إللغااة إزي ةلزيرااة : ت ادم لكيااة إللغااات وإلرتمجااة أأ بعاة باا إممت تعلليااة ممتاازية  لتااي

وب جممت إللغة إلأس بانية وب جممت إللغة إلأملانياة وبا جممت إللغاة إلف نسا يةب وتبلاا إملسااحة إزي  املياة 

ت تعمال بأأحادا إلان   مرت م بع وتوف  إللكية لطالهبا ثالثة معامل للصاوتيا 3600لللكية حوإي

 .إلتكنولو ية يف جمال تعمل إللغات وإلصوتيات

  : ؤرة لكية إللغات وإلرتمجة

ىل إلوصول إ ىل الاعامتد إلأ دميي وتطوي  ب إممت  1مجلامعة / تسعى لكية إللغات وإلرتمجة  أأكتوب  إ 

 .للغات عىل د مجلة عالية من إلتنافس ية عىل إملس توى إزي قللي وإدلوي

 :إللغات وإلرتمجة ساةل لكية 

عدإد وخت جي كوإد  مؤهةل علميا  ومعليا  وأأخالقيا  من خالل ت دمي ب إممت تعللية هتدف إ ىل  إ 

كام تلزتم إللكية بدمع . إكتساب هما إت لغورة وهمنية لتح يق إلتوإصل مع أأحصاب إلث افات إلأخ ى

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

 :إل مي إملشرتكة

ىل إلعاملياة  –إلفاظ عىل إل ورة  –إلتطوي  إملس مت   –إلمتزي  –إل رصدة  –إلأمانة وإلزنإهة  إلتطلاع إ 

 .ةيوإلن  ة إملس ت بل 

لت اق ما يه إلأو إق إملطلوبة   :بلكية إللغات وإلرتمجة لال 

  :إلطلبة إملجرون* 

 .صو ة حت يق خشصية 

 .ش ادة إلثانورة إلعامة أأو ما رعادل اأأصل  

 .أأصل ش ادة إمليالد 

    .صو  خشصية حدرثة(  1)  

 .خدمة عسك رة(  3) منوذج  

  :إلطلبة إلأمجلانب* 

 .صو ة  وإز إلسف  

 .ش ادة إلثانورة إلعامة أأو ما رعادل ا موث ة من إلسفا ة إملجرة 

 .أأصل ش ادة إمليالد 

 
 

  

1 



 ما يه إملوإد إليت سوف رد س ا إلطالب يف إلأقسام إخملتلفة؟
 :أأوزي قس  إللغة إزي ةلزيرة
 إلف قة إلثانية إلف قة الاوىل

 لغورصت صوتيات

 حمادثة حمادثة

لهيا لهيا ت مجة من الاةلزيرة وإ   ت مجة من الاةلزيرة وإ 

 ت مجة من و ة نرث وقصة

 نرث وقصة شع 

 شع  لغة ع بية

 لغة ع بية لغة أأ نبية اثنية

 لغة أأ نبية اثنية حاسب أ ىل ن   

 صوتيات لغورصت

 م ال م ال

لهيا لهيا ت مجة من الاةلزيرة وإ   ت مجة من الاةلزيرة وإ 

 ت مجة من و ة مرسحيات

 مرسحيات ن د

 ن د لغة ع بية

 61ب61حضا ة إل  نني  اثنيةلغة أأ نبية 

 لغة ع بية حاسب أ ىل معيل

 لغة أأ نبية اثنية 
 

  

 إل إبعةإلف قة  إلثالثةإلف قة 

 لغورصت لغورصت

 حمادثة حمادثة

لهيا لهيا ت مجة من الاةلزيرة وإ   ت مجة من الاةلزيرة وإ 

 نرث وقصة نرث وقصة

 شع  شع 

 30حضا ة إل  ن  62ب61حضا ة إل  نني 

 قاعة حب  ت مجة تتبعية

 ت مجة تتبعية ت مجة فو رة

 ت مجة فو رة قاعة حب 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 لغورصت لغورصت

 م ال م ال

لهيا لهيا ت مجة من الاةلزيرة وإ   ت مجة من الاةلزيرة وإ 

 مرسحيات مرسحيات

 ن د ن د

 قاعة حب  69حضا ة إل  ن 

 ت مجة تتبعية ت مجة تتبعية

 ت مجة فو رة ت مجة فو رة

 لغة ع بية قاعة حب 

 لغة أأ نبية اثنية ع بيةلغة 

 م    إختيا ى لغة أأ نبية اثنية



 :اثنيا  قس  إللغة إلأملانية

 إلف قة إلثانية إلف قة الاوىل

 Iقوإعد إللغة إلأملانية صوتيات وقوإعد

 مطالعات مطالعات

 نصوص أأدبية ت مجة إ ىل إلع بية

 ت مجة إ ىل إلع بية نصوص أأدبية

 حمادثة حمادثة

 إدلول إلناه ة ابلأملانية عمل عمل إدلول إلناه ة ابلأملانية

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 إدل إسات إل ومية إملوإد إل ومية

 IIقوإعد إللغة إلأملانية قوإعد

 م ال م ال

 ت مجة من إلع بية ت مجة من إلع بية

 61إلأملاىن حىت إل  نات خي إلأدب  نصوص أأدبية

 حمادثة حمادثة

 إدلول إلناه ة ابلأملانية عمل إدلول إلناه ة ابلأملانية عمل

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 إملوإد إل ومية إملوإد إل ومية

 

   

 

 إ إبعةإلف قة  إلثالثةإلف قة 

 Iلغورصت Iلغورصت

 (وغلها  وإرة)نصوص أأدبية م ال

 ت مجة إ ىل إلع بية نصوص أأدبية

 ات خي إلأدب إلأملاىن حىت إل  ن إلعرشين  ت مجة إ ىل إلع بية

 مناجه حب  ات خي إللغة وإلضا ة إلأملانية

 ن  رصت إلأدب إلأملاىن أأدب أأملاين

 حماداثت ح ة حمادثة

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 IIلغورصت IIلغورصت

 مطالعات مطالعات

 ن د أأدىب ن د أأدىب

 ت مجة من إلع بية ت مجة من إلع بية

 ات خي إللغة وإلضا ة إلأملانية ات خي إللغة وإلضا ة إلأملانية

 مناجه حب  أأدب أأملاين

 حمادثة ح ة حمادثة

 ات خي إلأدب ىف إلعج إلدر  لغة ع بية

 ع بيةلغة  لغة أأ نبية اثنية

 لغة أأ نبية اثنية 

 

 



 :اثلثا  قس  إللغة إلأس بانية

 إلف قة إلثانية إلف قة الاوىل

 ( حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية  مبادئ إللغة إزي س بانية

 حمادثة (حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية

 نصوص حمادثة

س بانيا وأأم يم  مدخل إ ىل حضا ة إ 

 إلالتينية 

 ت إكيب لغورة ومصطل ات دولية 

 ت مجة من إزي س بانية ق إية

 ت مجة من إلع بية لغة ع بية

 لغة ع بية لغة أأ نبية اثنية

 لغة أأ نبية اثنية مبادئ إللغة إزي س بانية

 ( حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية  ( حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية

 حمادثة حمادثة

س بانيا وأأم يم  مدخل إ ىل حضا ة إ 

 إلالتينية 

 نصوص

 ت إكيب لغورة ومصطل ات دولية  إس امتع

 ت مجة من إزي س بانية لغة ع بية

 ت مجة من إلع بية لغة أأ نبية اثنية

 لغة ع بية 

 لغة أأ نبية اثنية 

 

 

 

 

 

 

 

 إل إبعةإلف قة  إلثالثة إلف قة 

س بانية لغورصت ( حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية   إ 

 م ال نصوص

 ت مجة من إزي س بانية ت إكيب لغورة ومصطل ات دولية 

 ت مجة من إلع بية ت مجة من إزي س بانية

س بانيا ت مجة من إلع بية  مدخل إ ىل أأدب حضا ة إ 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 حتليل نصوص ( حنو ورصف)قوإعد إللغة إزي س بانية 

 ت إكيب لغورة ومصطل ات دولية م ال

س بانيا  ت مجة من إزي س بانية مدخل إ ىل أأدب وحضا ة إ 

 ت مجة من إلع بية ت مجة من إزي س بانية

 قاعة حب  ت مجة من إلع بية

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية



 قس  إللغة إلف نس ية إبعا  

 إلثانيةإلف قة  إلف قة الاوىل

 قوإعد لغة قوإعد لغة

 حماداثت حماداثت

 م ال ت مجة إ ىل إلع بية

 ت مجة من إلف نس ية م ال

 قاعة حب  قاعة حب 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 نصوص نصوص

 ات خي أأدب وحضا ة ات خي أأدب وحضا ة

 مطالعات ت مجة إ ىل إلف نس ية

 ت مجة من إلع بية مطالعات

 قاعة حب  قاعة حب 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إل إبعةإلف قة  إلثالثةإلف قة 

 قوإعد لغة قوإعد لغة

 حماداثت حماداثت

 م ال م ال

 ت مجة إ ىل إلع بية ت مجة إ ىل إلع بية

 قاعة حب  قاعة حب 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية

 نصوص نصوص

 ات خي أأدب وحضا ة ات خي أأدب وحضا ة

 مطالعات مطالعات

 ت مجة إ ىل إلف نس ية ت مجة إ ىل إلف نس ية

 قاعة حب  قاعة حب 

 لغة ع بية لغة ع بية

 لغة أأ نبية اثنية لغة أأ نبية اثنية



 

Student's Visits to SOUL to do Research Activities  

No. Date Aim of the visit Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Participating in Conferences & Seminars 

No. Date The Topic  Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 إلت دي إت إملعمول به يف إللكية؟ما هو ن ام 

رُطبق ن ام إجملموع إلرتإمكى عىل إلف قة إلهنائية هب ا  للتعلاميت إلصاد ة ىف هذإ إلشأأن 

 : ورُ د  ةاح إلطالب بأأحد إلت دي إت إل تية 

 فأأكرث% 11 ممتاز

 % 11إ ىل أأقل من %  21  يد مجلدإ

 % 21إ ىل أأقل من %  11  يد

 % 11إ ىل أأقل من % 10 م بول

 

ذإ  ن ت دي ه إلهناىئ إمتيازأأو  يد مجلدإ  وأأن زي يكون قد  - ورُمنح إلطالب م تبة إلرشف إ 

ليه مت ان ت دم إ   . سب ىف أأى إ 

 :أأما  سوب إلطالب في د  بأأحد إلت دي إت إل تية 

 %                                                     10إ ىل أأقل من %  20 ضعيف

 من مجموع إدل مجلات%  20من أأقل  ضعيف مجلدإ

 

 

 

 

 :ميكنك إلتوإصل مع إللكية من خالل

 :أأكتوب  1إملوقع إل مسي لللكية عىل مو ع مجلامعة  -6

www.o6u.edu.eg 

 :من خالل إلربرد إزي لكرتوين لللكية -3

Lang@o6u.edu.eg 

 

http://www.o6u.edu.eg/
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