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 (13منوذج رقم )
 توصيف برانمج دراسى

 (  0222 -0220) عام 
 

 القاهرةجامعة : 
 اآلداب كلية : 
     قسم :

 
 ساسية :أمعلومات  - أ

 ليسانس  اسم الربانمج : -2
 )مشرتك(      )ثنائى (                     (  حادىأطبيعة الربانمج :             )  -0
 

 الشرقيةاللغات  القسم املسئول عن الربانمج : 
 0222)وقد أُقرت الالئحة ىف عام  0222 – 0220الئحة قرار الربانمج :       إاتريخ 

 (0220وطبقت 
 

 معلومات متخصصة : - ب
سوف يكون الطالب قادرًا ....ابنتهاء دراسة برانمج  االهداف العامة للربانمج : -2

 على:
 أن يقوم بناء الطالب على أساس املناهج العلمية املختلفة. . 2/2 

 ...أن يتعرف الطالب   2/0
أن يتكون لدى الطالب وعى كامل بلغات الشعوب الىت يهتم القسم هبا وآبداهبا وحضارهتا   2/3

 .وفكرها واترخيها
 
  املخرجات التعليمية املستهدفة من الربانمج :-0
 جيب أن يكون اخلريج قادرًا على: املعرفة والفهم :  / أ0/2
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 ...ية والنحوية القواعد اللغو  أن يعرف 2-أ
 أن يعرف  0-أ
 أن يعرف  3-أ
 ...ىب للغة أن حيدد أساليب التعبري اللغوى واألد 2-أ
 ...أن يتعرف التيارات األدبية والفكرية للغة  0-أ
 ...أن يتعرف  6-أ
 ...أن يتعرف   7-أ
اللغة  تراث ىف واملعاصرين القدماء واملفكرين األدابء أشهرأن يتعرف وأن يتذكر  8-أ
... 
 األساسية ىف جماالت الرتمجة والنظرايت األدبية أن يفهم املعارف 9-أ
 ...التاريخ احلضارى والسياسى واالجتماعى لأن يتعرف   22-أ

 جيب أن يكون اخلريج قادرًا على: القدرات الذهنية :/ ب   0/0
 .......لوب العالقات السياقية لألس كتشفأن ي 2 -ب
 ...اقية لألسلوب أن يكتشف العالقات السي 0-ب
 ....للغة النصوص الشفوية واملكتوبة اب صنفأن ي 3-ب
 ...للغة ابأن ينقد النصوص املكتوبة  2-ب
 ... واللغة العربية وتراثهابني ثقافة  أن يقارن 0-ب
 الدالالت اللغوية والنحوية وتطورها أن يدرك 6-ب
 ...أن يعلل التأثريات األجنبية ىف اللغة  7 -ب

 جيب أن يكون اخلريج قادرًا على: ات :املهار  0/3
 مهارات مهنية وعملية : 0/3/2
 .جمال عمله...ىف اللغوية واألدبية للغة املعلومات واملفاهيم  يوظفأن  2-ج
 ...ة لنصوص املكتوبة ابللغا حيلليقرأ و أن  0-ج
 ...ابللغة  القواعد اللغوية الصحيحة ىف كتابة موضوع أن يطبق 3-ج
 ...األساليب اللغوية واألدبية للغة أن يستخدم  2-ج
 جيب أن يكون اخلريج قادرًا على: مهارات عامة : 0/3/0
 أن يعمل كعضو ىف فريق 2-د
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 إدارة الفريقأن يقدر على  0-د
 قرتح احللول املناسبة ألى مشكلة قد تواجهه ىف جمال عملهأن ي 3-د
 أن يتواصل إبجيابية مع اآلخرين 2-د
 جيا املعلومات ىف جمال ختصصهتكنولو  أن يستخدم 0-د

 كادميية للربانمج :املعايري األ  -3
لقطاع كليات  (NARSقياسية )القسم املعايري القومية األكادميية التبىن  3/2

الصادر من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، مجهورية مصر  .اآلداب
  0229العربية، 

3/0  
3/3  

 يوجدالالعالقات املرجعية :-2
2/2 
 2/0. 

2/3  
املعايري القومية األكادميية القياسية 

(NARS) 
 املخرجات التعليمية املستهدفة من الربانمج

 املعرفة والفهم :  / 0/2
 الربانمج للغة والنحوية اللغوية القواعد 0/2/2

 . فيه خترج الذى
 
 
 
 

 يف الشائعة واألدىب اللغوى التعبري أساليب 0/2/0
 .اللغة هذه

 
 تراث ىف الشائعة والفكرية األدبية التيارات 0/2/3

 .اللغة هذه

 املعرفة والفهم :  / أ0/2
ة القواعد اللغوية والنحوية للغ أن يعرف 2-أ

 العربية
أن يعرف القواعد اللغوية والنحوية للغة  0-أ

 السراينية
أن يعرف القواعد اللغوية والنحوية للغة  3-أ

 احلبشية
أن حيدد أساليب التعبري اللغوى واألدىب  2-أ

 ربية والسراينية واحلبشيةللغة الع
أن يتعرف التيارات األدبية والفكرية للغة  0-أ

 العربية
أن يتعرف التيارات األدبية والفكرية للغة  6-أ



 

 

 

 

 

 4 

 
 
 
 

أشهر األدابء واملفكرين القدماء واملعاصرين  0/2/2
 .ىف تراث هذه اللغة، وأهم نتاجهم األدىب والفكرى

 
 واالجتماعى والسياسى احلضارى التاريخ 0/2/0

 اللغة هذه صاحبة لألمة
 
 

ىف جماالت  املعارف واملفاهيم األساسية 0/2/6
 الرتمجة والنظرايت

 السراينية
أن يتعرف التيارات األدبية والفكرية للغة   7-أ

 احلبشية
 

 األدابء أشهرأن يتعرف وأن يتذكر  8-أ
اللغة  ثترا ىف واملعاصرين القدماء واملفكرين

 ،ة السراينية واللغة احلبشيةالعربية واللغ
 

التاريخ احلضارى والسياسى أن يتعرف   22-أ
 واالجتماعى لشعوب أمم اللغات السامية

 
األساسية ىف جماالت  أن يفهم املعارف 9-أ

 الرتمجة والنظرايت األدبية
 

 :الذهنية المهارات  2/3
 

 لألساليب السياقية العالقات إدراك 0/3/2
 بينها مييز و التخصص، لغة ىف املختلفة

 
 
 
 
 
 واملكتوبة، الشفوية النصوص ونقد حتليل 0/3/0

 .التخصص بلغة
 
 
 
املقارنة بني ثقافة اللغات األجنبية الىت  0/3/3

 درسها و بني ثقافة

  الذهنية القدرات / ب   0/0
 

العالقات السياقية أن يكتشف  2 -ب
 اللغة العربية والسراينية ىف  لوب اخلربىلألس

 واحلبشية
أن يكتشف العالقات السياقية لألسلوب  0-ب

 اإلنشائى ىف اللغة العربية والسراينية واحلبشية
 
 
النصوص الشفوية واملكتوبة  أن يصنف 3-ب
 للغة العربية والسراينية واحلبشيةاب

للغة العربية ابأن ينقد النصوص املكتوبة  2-ب
 والسراينية واحلبشية 

 
بني ثقافة اللغات السامية  أن يقارن 0-ب

 واللغة العربية وتراثها
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 .اللغة العربية وتراثها
 
 .وتطورها والنحوية اللغوية الدالالت إدراك 0/3/2
 
 

 
 

الدالالت اللغوية والنحوية  أن يدرك 6-ب
 وتطورها

أن يعلل التأثريات األجنبية ىف اللغة  7 -ب
 العربية والسراينية واحلبشية
 

 املهنية املهارات 0/0
 

 يف درسها الىت واملفاهيم املعلومات توظيف 0/0/2
 . عمله جمال

 
 

 ابللغة املكتوبة للنصوص الصحيحة القراءة 0/0/0
 .درسها الىت

 
 ىف الصحيحة اللغوية القواعد استخدام 0/0/2

 الىت ابللغة كلمة إلقاء تقرير، أو موضوع،أو كتابة
 .درسها

 
 

 مهارات مهنية وعملية 0/3/2
 

أن يوظف املعلومات واملفاهيم اللغوية  2-ج
واألدبية للغة العربية واللغات السامية األخرى الىت 

 درسها ىف جمال عمله.
 

النصوص املكتوبة ابللغة  قرأ وحيللأن ي 0-ج
 العربية واللغة السراينية واللغة احلبشية

 
أن يطبق القواعد اللغوية الصحيحة ىف   3-ج

ة أو اللغات السامية كتابة موضوع ابللغة العربي
 األخرى

أن يستخدم األساليب اللغوية واألدبية  2-ج
 للغة العربية ىف كتابة تقرير أو إلقاء كلمة هبا.

 مهارات عامة 0/2
 

 العمل اجلماعى وإدارة الفريق. 0/2/2
 
 

اقرتاح احللول املناسبة ألى مشكلة قد  0/2/3
 عمله. تواجهه ىف جمال

 
 مع اآلخرين .التواصل إبجيابية  0/2/2

 مهارات عامة 0/3/0
 

 أن يعمل كعضو ىف فريق 2-د
 أن يقدر على إدارة الفريق 0-د
 

أن يقرتح احللول املناسبة ألى مشكلة قد  3-د
 تواجهه ىف جمال عمله

 
 أن يتواصل إبجيابية مع اآلخرين 2-د
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استخدام تكنولوجيا املعلومات ىف جمال  0/2/0

 ختصصه.
 

 
جيا املعلومات ىف جمال أن يستخدم تكنولو  0-د

 ختصصه

  
 

 هيكل ومكوانت الربانمج : -0
 أربع سنواتمدة الربانمج :. -أ

مثانية فصول دراسية )أربعة مقررات ىف الفصل الدراسى األول هيكل الربانمج :.. -ب
 منهم مقرران ممتدان(، و )مثانية مقررات ىف الفصل الدراسة الثاىن(

 
 278 مجاىلإ           36تدريب     220:    نظرى    / عدد الوحدات عدد الساعات -

 : ال ينطبقاختيارى      ال ينطبق :انتقاىل          ال ينطبق :الزامى                            
 

                                           %      تدريب: ــــــــــــــــــــــــ      22 نظرى: مقررات العلوم االساسية : -
 
                                               تدريب: ـــــــــــــــــــــــ  %  2نظرى:  مقررات العلوم االجتماعية واالنسانية : -
 
                                                          بنسبة:    262  إمجاىل:    36تدريب:     208نظرى:    مقررات علوم التخصص : -

 
                                       ال يوجد    مقررات من علوم اخرى ) حاسب اىل و ...( : -

 
 ال ينطبق التدريب امليداىن : -

 
 مستوايت الربانمج ) ىف نظام الساعات املعتمدة ( :                       ال ينطبق  -ج
 

 : كتايليلزم اجتياز              وحدة موزعة  :     األوىل/ السنة  األولاملستوى     
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 .... اختياري.................  انتقائيالزامى ............                                     

 
 املستوى االول / السنة الثانية :   يلزم اجتياز              وحدة موزعة كتاىل :

 
 ............. اختياري ....... انتقائيالزامى ............                                    

 اللغات الشرقية )فرع لغات األمم السامية( مقررات الربانمج : -د
 الزامى : -أ 

 

الفصل 
 الدراسي

الفرقة 
 واملستوى

 عدد الساعات االسبوعية
عدد 

 الوحدات
 اسم املقرر

كود او 
رقم 
 املقرر

 نظري متارين عملي

  االستشراق ومدارسه 0 0   ألوىلا األول
  اللغة الفارسية قواعد 6 0 2  األوىل األول
  اللغة العربية القدمية )حنو ونصوص( 0 3 0  األوىل األول
املدخل إىل حضارة الشرق األدىن  2 2   األوىل األول

 القدمي
 

  علم اللغة العام 2 2   األوىل األول
        
 ال ينطبق  انتقائى : - ت

لفصل ا
 الدراسي

الفرقة 
 واملستوى

عدد  عدد الساعات االسبوعية
 الوحدات

 اسم املقرر
كود او 
 نظري متارين عملي رقم املقرر
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 ال ينطبق   اختيارى : -جـ

الفصل 
 الدراسي

الفرقة 
 واملستوى

عدد  عدد الساعات األسبوعية
 الوحدات

 ملقرراسم ا
كود او 
 نظري متارين عملي رقم املقرر

        
        
 
 )انظر توصيفات املقررات( حمتوايت املقررات : -0
 كود او رقم املقرر :   -
 اسم املقرر :  -
 احملتوايت :  -
 متطلبات االلتحاق ابلربانمج : -6
 عادهلاأن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما ي -
 .% من جمموع اللغات 70أن يكون الطالب حاصاًل على  -
 القواعد املنظمة الستكمال الربانمج : -7

 وهى طبًقا للقواعد املنظمة للكلية وهى:
 % من احملاضرات حىت ال حيرم من دخول االمتحان 82أال تقل نسبة حضور الطالب عن  -
  ينتقل الطالب إىل الفرقة األعلى وقد يتحمل مادتني -
مينح الطالب أربع فرص لدخول االمتحان عن السنة الواحدة )فيما عدا الفرقة األوىل(  -

 وبعدها يسمح له ابلتقدم المتحان من اخلارج
 جيب على الطالب اجتياز الربانمج بتقدير مقبول على األقل. -

 طرق وقواعد تقييم امللتحقني ابلربانمج : -8

 املستهدفة ما تقيسه من املخرجات التعليمية الطريقة
 املعرفة والفهم االختبارات الشفهية-2
 فة والفهم، واملهارات الذهنيةاملعر  االختبارات التحريرية-0
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 طرق تقومي الربانمج : -9
 نةالعيلقائم ا الوسيلة القائم ابلتقومي

 %62 االستبيان طالب الفرقة النهائية -2
 %32 االستبيان خلرجيونا -0

 %22 االستبيان أصحاب األعمال -3
مقيم خارجة او ممتحن  -2

 خارجي
  ـــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ طرق أخرى -0
 

 التوقيع : أ.د.      املسئول عن الربانمج : 
 

 0222/        /        التاريخ:     

 التطبيقات أعمال السنة-3
 املهارات الذهنية، املهارات العامة مناقشات أثناء احملاضرة-2
0-  


