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الرؤية:
تسعى كلية األلسن للحصول على االعتماد المؤسسي بهدف تحقيق التميز
والريادة في مجال الترجمة واللغة األدب والبحوث العلمية المتطورة لخدمة
المجتمع واالرتقاء به ثقافيا ً من أجل المنافسة على المستويات القومية
واإلقليمية والدولية.

الرسالة:
 كلية األلسن مؤسسة تعليمية بحثية عريقة ترتكز على منظومة علمية تعملعلى تخريج طالب يتقن اللغة األم ولغتين أجنبيتين.
 تهتم كلية األلسن بأنشطة الطالب الثقافية والفنية والرياضية ،وتصقلمهارات الطالب لدراسة الترجمة واللغة واألدب لتلبية احتياجات سوق العمل
والمجتمع والبيئة.
 تعد كوادر من المترجمين الفوريين والتحريريين والباحثين المتخصصين فياللغات وآدابها لتطوير البحث العلمي واإلسهام في الحفاظ على تراث األمة
ومعرفة اآلخر.
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األهداف االستراتيجية لكلية األلسن


التنمية المستدامة لكلية األلسن



تطوير البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا



رفع كفاءة العملية التعليمية



تطوير نظم وأساليب التقويم واالمتحانات



رفع كفاءة العملية البحثية وربطها بتنمية المجتمع



تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والفنيين.

األطراف األساسية المستفيدة من هذا الدليل -:


الجامعة.



أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة .



الطالاب



الخريجون.
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منهجية إعداد المعايير األكاديمية لكلية األلسن -مرحلة الدراسات العليا
لكلية األلسن طبيعة خاصة لكونها الكلية الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية التي تضم 61
قسماً تدرس بها اللغات األوروبية ،والسامية ،واآلسيوية ،والشرقية ،والسالفية ،واإلفريقية .ومن هنا ينبع اهتمام
برامج الدراسات العليا بتنمية التباين بين طالبها ،ووضع معايير توصف بشكل دقيق ومحدد ما هو المطلوب
استيفاءه من معارف ومهارات من طالب الدراسات العليا ،نظ ار للعدد الكبير وشديد التخصص من البرامج
المتاحة بهدف تحقيق رؤية و رسالة الكلية وتدعيم قدراتها التنافسية.
وقد روعي عند وضع هذه المعايير اآلتي :
 -1أن تتوافق مع المعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد المتبناه من قبل الكلية.
 -2أن تركز على مستوى المهارات المهنية لكل درجة علمية ،ومهارات البحث والتحليل ،والمهارات
العامة والمنقولة.
وتتكون محتويات كل درجة من المواصفات العامة للخريج ،المعارف والفهم ،المهارات المهنية،
المهارات الذهنية ،المهارات العامة واالنتقالية.
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أهداف المعايير األكاديمية لكلية األلسن -مرحلة الدراسات العليا
تهدف هذه المعايير إلى تحقيق التالي:
 -1تحديد مدى توافق المخرجات التعليمية المستهدفة مع المعايير األكاديمية القياسية للهيئة القومية
لضمان الجودة واالعتماد .
 -2مساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس في توصيف البرامج التعليمية والمقررات الد ارسية ،وتحديد
المستهدف من التعليم.
 -3تعريف الطالب طبيعة الدراسة ومجاالت العلوم التي يدرسها خالل تعليمه في مراحلة الدراسات
العليا.
 -4تعريف المستفيدين من المخرجات الجامعية في المجتمع المدني بمستوي حاملي الدرجات الجامعية
العليا المختلفة ،ومواصفات خريج قطاع األلسن.

6

منهجية العمل خالل مرحلة إعداد المعايير األكاديمية لكلية األلسن -مرحلة
الدراسات العليا
تم دعوة رؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا
وأطراف المجتمع المدني لتحديد المهارات األساسية التي يجب أن تتضمنها المعايير من خالل عدد من
اآلليات :

جلسات العصف الذهني لمناقشة اآلتي:
 مواصفات خريج األلسن.
 المهارات المعرفية والذهنية والمهنية والمنقولة التي يجب أن تتوافر في خريج مرحلة الدراسات العليا.
 اإلطالع على المعايير القياسية للهيئة القومية ومناقشة ما تحتويه من مواصفات للخريج ومهارات .

العرض على لجنة اللجنة الفنية:
تم عرض المعايير على اللجنة الفنية المشكلة من رؤساء األقسام العلمية وأعضاء لجنة الدراسات العليا
للتأكد من استكمال العناصر األساسية ومالئمة الصياغة الفنية ،واجراء التعديالت المقترحة.

العرض على المستفيدين من هذه المعايير:
بعد االنتهاء من صياغة المعايير ،ثم عرضها على األطراف المستفيدة لالطالع على أرائهم وعمل
التعديالت المناسبة.

النشر واإلعالن:
بعد اعتماد المعايير ،قامت الكلية بوضعها على موقعها االلكتروني .Alsun.shams.edu.eg
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الدراسات العليا بكلية األلسن :األهداف
تعد الدراسات العليا هدفاً استراتيجياً للمؤسسات الجامعية نظ اًر لتحقيقه أهداف الجامعة الرئيسة والخاصة

بتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خالل إجراء الدراسات واألبحاث في المجاالت المتخصصة.

تكمن رسالة الدراسات العليا بكلية األلسن في الوظائف الرئيسة التالية :
 -1المشاركة في تقديم المعرفة ونشرها ،وذلك عن طريق التعليم والتعلم ،وتزويد الطالب بمختلف العلوم
والمعارف العامة.
 -2إعداد باحثين قادرين على القيام ببحوث علمية بمنهجية سليمة.
 -3إجراء أبحاث علمية متقنة في مجاالت األدب واللغة والترجمة والتشجيع على االرتقاء الكمي والكيفي
به.
 -4تشجيع الباحثين على إعداد األبحاث التي تخدم المجتمع وتساعد على االرتقاء به في ضوء
متطلبات التطور الحضاري والثقافي.
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مؤشرات الجودة ببرامج الدراسات العليا:


ارتباط األهداف العامة لبرامج الدراسات العليا بمتطلبات التنمية على مستوى الفرد والمجتمع ،مع
مراعاة التمسك بالهوية الخاصة للكلية وتخصصاتها المتميزة.



حداثة المحتوى العلمي المقدم لطالب الدراسات العليا وارتباطه بأهداف البرنامج.



تفعيل أساليب التقويم لالرتقاء بمستوى المخرجات التعليمية.



الوعي بمفهوم الجودة الشاملة في الدراسات العليا.



اختيار البرامج التعليمية في ضوء دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل والخطط المستقبلية
للتنمية ،والعمل على تحديثها دوماً وفقاً الحتياجات ومتطلبات المجتمع.



استم اررية تحديث نظم الدراسة بمرحلة الدراسات العليا وأساليبها لتتماشى مع متطلبات التطور
الحضاري وتساير متغيرات خطط التنمية وما يط أر عليها من جديد في ضوء رؤية مستقبلية للحاجات
التنموية .



توجيه البحث العملي بالدراسات العليا لخدمة المجتمع في ضوء التغيرات والتحوالت العالمية في
محاولة لربط البحث العلمي بقضايا ومتطلبات المجتمع ،على أن تبرز الدراسات شخصية األلسن
وتخدم المجتمع .



االلتزام بأسلوب التخطيط االستراتيجي الذي يهتم بوضع التصورات المستقبلية واالستعداد لمعالجة
المشكالت المتوقعة وتنمية القدرة على التصدي لها  ،وايجاد الحلول لها والتنبؤ بآثارها واالنعكاسات
الناتجة عنها.
9

الدرجات العلمية المختلفة التي تمنحها برامج الدراسات العليا بكلية األلسن
أواال  :الدبلومات المتخصصة:
أهداف الدبلومات المتخصصة
 إكساب الدارسين مهارات لغوية متعمقة ومتخصصة لرفع كفاءتهم في مجال الترجمة الفورية
والتحريرية والمهنية من والى لغة التخصص ،أو من اللغة اإلنجليزية إلى لغة التخصص.
 صقققل المهققارات اللغويققة للدارسققين فققي اللغققة العربيققة للنققاطقين بهققا ولغيققر النققاطقين ،لتخ قريج
مت ققرجم مهن ققي يجي ققد اللغ ققة العربي ققة األم ويس ققتطيع أن ينق ققل منه ققا واليه ققا سق قواء ف ققي الترجم ققة
التحريرية أو الفورية في جميع مجاالت الترجمة سواء السياسية أو االقتصادية أو العلمية أو
القانونية أو المهنية.
 تنمية القدرات التقنية للدارسين من خالل التدريب المكثف في معامل الترجمقة الفوريقة بهقدف
إعداد كوادر من المترجمين المتخصصين تفي باحتياجات سوق العمل في مجاالت الترجمة
الفورية والتتبعية والمنظورة.
 تطوير القدرات اإلبداعية للدارسين بهدف إعداد كوادر من المتقرجمين البقاحثين ققادرين علقى
إج قراء بحققوث فققي مجققال الد ارسققات التقابليققة واألسققلوبية فققي الترجمققة لنقققد األعمققال المترجمققة
بهدف نشر ثقافة اآلخر.
 االعتماد على النواحي التطبيقية والتدريبات العملية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
 إثراء الدراسات اللغوية في اللغة األجنبية الثانية.
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 اإلسهام في دفع حركة الترجمة الفورية والتحريرية والمهنية.
 تشجيع القدرات البحثية واإلبداعية لدى الدارسين في البحث والتأليف في مجال الترجمة.

دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية
 -1مواصفات الخريج:
قادر على :
يجب أن يكون الخريج اا
 6/6تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية للترجمة التحريرية والفورية من والى لغة
التخصص ،أو من اللغة األجنبية الثانية إلى لغة التخصص.
 2/6تحديد المشكالت المهنية التي تواجه الدارسين أثناء الترجمة الفورية والتحريرية واقتراح حلوال لها في
المحافل المحلية أو الدولية.
 3/6إتقان المهارات المهنية للترجمة التحريرية والفورية والتتبعية والمنظورة من والى لغة التخصص ،أو من
اللغة األجنبية الثانية إلى لغة التخصص.
 4/1استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته المهنية مثل الحاسوب وبرامج تخزين المصطلحات.
 5/6التواصل وقيادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي في مجال الترجمة الفورية والتحريرية.
 1/6اتخاذ القرار فيما يتعلق بترجمة المصطلحات المستحدثة في ضوء المعلومات المتاحة.
 8/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة من معاجم ومعامل وبرامج خاصة بمجال الترجمة الفورية والتحريرية
والحفاظ علي بيئة العمل.
 9/6تنمية المجتمع من خالل ترجمة ثقافة اآلخر ونقلها لثقافة مجتمعه.
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 61/6االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة في مجال الترجمة الفورية
والتحريرية من والى لغة التخصص ،أو من اللغة األجنبية الثانية إلى لغة التخصص.
 66/6تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر.
 62/6السرعة في االستقبال واإلرسال أثناء الترجمة الفورية من و إلى العربية.
 63/6الترجمة الفورية تحت ضغط بما يتماشى مع ظروف العمل.

-7المهارات القياسية العامة :
 1/2المعرفة والفهم :
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج
قاد ار على فهم واستيعاب كل من:
 6/6/2نظريات علم الترجمة القديم منها والحديث في اللغة العربية ولغة التخصص.
 2/6/2نظريات الترجمة التتبعية والمنظورة والتقابلية.
 3/6/2الحضارات القديمة والحديثة حتى تتوطد هويته للغة العربية ولغة التخصص.
 4/6/2المبادئ األخالقية والقانونية الخاصة بالممارسة المهنية للترجمة الفورية والتحريرية في المحافل
المحلية والدولية وحقوق وواجبات المترجم وحقوق الملكية الفكرية للنصوص المترجمة.
 5/6/2النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية العربية ولغة التخصص
واللغة األجنبية الثانية وعلوم المجاالت األخرى ذات العالقة بممارسته المهنية التي تساعده على أن يكون
لديه حصيلة لغوية وثقافية جيدة لفهم النصوص المتخصصة المختلفة وترجمتها.
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 1/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الترجمة الفورية والتحريرية وفقًا لمعايير
عالميا.
الجودة الدولية المطبقة
ً
 7/6/2أهمية الممارسة المهنية للترجمة الفورية في المؤتمرات والتحريرية في ترجمة األعمال التي تهتم
بالحفاظ على اابيئة وتعمل على صيانتها.

 7/7المهارات الذهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 6/2/2تحديد المشاكل التي تواجهه في مجال الترجمة الفورية والتحريرية وترتيبها وفقا ألولوياتها.
 2/2/2حل المشاكل التي تواجهه أثناء الترجمة الفورية والتحريرية بما يحافظ على فكرة النص وبما يتوافق
واألمانة العلمية في الترجمة والنقل.
 3/2/2القراءة التحليليه للبحوث في مجال الترجمة والدراسات التقابلية القديم منها والحديث.
 4/2/2تحديد مشكالت وأهداف بحثية تأتي بجديد في مجال البحث العلمي وتساعد على تنمية المجتمع
وتتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 5/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية للترجمة الفورية والتحريرية ،من أخطاء لغوية قد تؤدي لمواقف
محرجة في المؤتمرات أو قد تسبب مشاكل بين الدول وحلها بأسلوب مبتكر.
 1/2/2اتخاذ الق اررات المهنية لترجمة بعض المصطلحات المتخصصة المستحدثة في ضوء المعلومات
المتاحة.
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 3/7المهارات المهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 6/3/2تطبيق المهارات المهنية والعملية في مجال الترجمة الفورية والتحريرية في سوق العمل بما يحقق
الفائدة للمجتمع.
 2/3/2كتابة التقارير المهنية التي تفيد قيامه بالمهام المكلف بها من ترجمة فورية أوتحريرية بدقة وحرفية.
 3/3/2إعداد خطة بحث متكاملة يطبق فيها ما تعلمه من مناهج البحث العلمي.
 4/3/2إعداد بحث علمي يظهر فيه الفكر النقدي الموضوعي الذي يرتكز على أسس علمية.

 4/7المهارات العامة والمنقولة
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية للترجمة الفورية والتحريرية.
 3/4/2التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية.
 4/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
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 5/4/2العمل في فريق.
 1/4/2وادارة الوقت بكفاءة وجدارة بما يحقق انتهاءه من مهامه في الوقت المناسب.
 7/4/2قيادة فريق العمل أثناء الترجمة الفورية والتحريرية.
 8/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 9/4/2نقل علمه لآلخرين
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دبلوم الترجمة االتحريرية
 -3مواصفات الخريج:
قادر على :
يجب أن يكون الخريج اا
 6/6تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية للترجمة التحريرية من والى لغة
التخصص ،أو من اللغة األجنبية الثانية إلى لغة التخصص.
 2/6تحديد المشكالت المهنية التي تواجه الدارسين أثناء الترجمة التحريرية واقتراح حلوال لها في المحافل
المحلية أو الدولية.
 3/6إتقان المهارات المهنية للترجمة التحريرية من والى لغة التخصص ،أو من اللغة األجنبية الثانية إلى لغة
التخصص.
 4/1استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته المهنية مثل الحاسوب وبرامج تخزين المصطلحات.
 5/6التواصل وقيادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي في مجال الترجمة التحريرية.
 1/6اتخاذ القرار فيما يتعلق بترجمة المصطلحات المستحدثة في ضوء المعلومات المتاحة.
 8/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة من معاجم ومعامل وبرامج خاصة بمجال الترجمة التحريرية والحفاظ
علي بيئة العمل.
 9/6تنمية المجتمع من خالل ترجمة ثقافة اآلخر ونقلها لثقافة مجتمعه.
 61/6االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة في مجال الترجمة التحريرية من
والى لغة التخصص ،أو من اللغة األجنبية الثانية إلى لغة التخصص.
 66/6تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر.
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-4المهارات القياسية العامة :
 1/2المعرفة والفهم :
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة التحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج قاد ار
على فهم واستيعاب كل من:
 6/6/2نظريات علم الترجمة القديم منها والحديث في اللغة العربية ولغة التخصص.
 2/6/2نظريات الترجمة التتبعية والمنظورة والتقابلية.
 3/6/2الحضارات القديمة والحديثة حتى تتوطد هويته للغة العربية ولغة التخصص.
 4/6/2المبادئ األخالقية والقانونية الخاصة بالممارسة المهنية للترجمة التحريرية في المحافل المحلية
والدولية وحقوق وواجبات المترجم وحقوق الملكية الفكرية للنصوص المترجمة.
 5/6/2النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية العربية ولغة التخصص
واللغة األجنبية الثانية وعلوم المجاالت األخرى ذات العالقة بممارسته المهنية التي تساعده على أن يكون
لديه حصيلة لغوية وثقافية جيدة لفهم النصوص المتخصصة المختلفة وترجمتها.
 1/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الترجمة التحريرية وفقًا لمعايير الجودة
عالميا.
الدولية المطبقة
ً
 7/6/2أهمية الممارسة المهنية للترجمة التحريرية في ترجمة األعمال التي تهتم بالحفاظ على اابيئة وتعمل
على صيانتها.
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 7/7المهارات الذهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة التحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج قاد ار
على:
 6/2/2تحديد المشاكل التي تواجهه في مجال الترجمة التحريرية وترتيبها وفقا ألولوياتها.
 2/2/2حل المشاكل التي تواجهه أثناء الترجمة التحريرية بما يحافظ على فكرة النص وبما يتوافق واألمانة
العلمية في الترجمة والنقل.
 3/2/2القراءة التحليليه للبحوث في مجال الترجمة والدراسات التقابلية القديم منها والحديث.
 4/2/2تحديد مشكالت وأهداف بحثية تأتي بجديد في مجال البحث العلمي وتساعد على تنمية المجتمع
وتتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 5/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية للترجمة التحريرية ،من أخطاء لغوية قد تؤدي لمواقف محرجة
أو قد تسبب مشاكل بين الدول وحلها بأسلوب مبتكر.
 1/2/2اتخاذ الق اررات المهنية لترجمة بعض المصطلحات المتخصصة المستحدثة في ضوء المعلومات
المتاحة.
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 3/7المهارات المهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة التحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج قاد ار
على:
 6/3/2تطبيق المهارات المهنية والعملية في مجال الترجمة التحريرية في سوق العمل بما يحقق الفائدة
للمجتمع.
 2/3/2كتابة التقارير المهنية التي تفيد قيامه بالمهام المكلف بها من ترجمة تحريرية بدقة وحرفية.
 3/3/2إعداد خطة بحث متكاملة يطبق فيها ما تعلمه من مناهج البحث العلمي.
 4/3/2إعداد بحث علمي يظهر فيه الفكر النقدي الموضوعي الذي يرتكز على أسس علمية.

 4/7المهارات العامة والمنقولة
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة التحريرية بالدراسات العليا يجب أن يكون الخريج قاد ار
على:
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية للترجمة التحريرية.
 3/4/2التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية.
 4/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 5/4/2العمل في فريق.
 1/4/2وادارة الوقت بكفاءة وجدارة بما يحقق انتهاءه من مهامه في الوقت المناسب.
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 7/4/2قيادة فريق العمل أثناء الترجمة التحريرية.
 8/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 9/4/2نقل علمه لآلخرين
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دبلوم الترجمة المهنية
مواصفات الخريج
قادر على :
يجب أن يكون الخريج اا
 6/6تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية للترجمة المتخصصة من والى لغة
التخصص.
 2/6تحديد المشكالت المهنية التي تواجهه أثناء الترجمة واقتراح حلوال لها.
 3/6إتقان المهارات المهنية للترجمة المتخصصة من والى لغة التخصص.
 4/1استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته المهنية مثل الحاسوب وبرامج تخزين المصطلحات .
 5/6التواصل مع فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي في مجال الترجمة المهنية المتخصصة.
 1/6قيادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي في مجال الترجمة المهنية المتخصصة.
 7/6اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بترجمة المصطلحات المتخصصة في ضوء المعلومات المتاحة.
 8/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة من معاجم ومعامل وبرامج خاصة بمجال الترجمة والحفاظ علي بيئة
العمل.
 9/6تنمية المجتمع من خالل ترجمة ثقافة اآلخر ونقلها لثقافة مجتمعه.
 61/6االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة.
 66/6تنميققة ذاتققه واالنخ قراط فققي الققتعلم المسققتمر للوصققول للكفققاءة والمهققارة العمليققة والمعرفققة الالزمققة للترجمققة
التحريرية المهنية.
 62/6تحديد المصطلحات المتخصصة وتصنيفها وفقاً للنص المطلوب ترجمته.
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 63/6تمييز الفروق الدقيقة بين الكلمات والمصطلحات والتعرف على األخطاء اللغوية الشائعة و
تصويبها من أجل التوصل لصيغ ومصطلحات سليمة لغوياً .

-1المهارات القياسية العامة :
 1/2المعرفة والفهم :
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة المهنية يجب أن يكون الخريج قاد ار على فهم واستيعاب
كل من:
 6/6/2نظريات علم الترجمة القديم منها والحديث في اللغة العربية ولغة التخصص.
 2/6/2المبادئ األخالقية والقانونية الخاصة بالممارسة المهنية للترجمة في المحافل المحلية والدولية وحقوق
وواجبات المترجم وحقوق الملكية الفكرية للنص المترجم للمترجم.
 3/6/2النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية العربية ولغة التخصص
وعلوم المجاالت األخرى ذات العالقة بممارسته المهنية التي تساعده على أن يكون لديه حصيلة لغوية
وثقافية جيدة لفهم النصوص المتخصصة المختلفة وترجمتها.
 4/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الترجمة المهنية بحيث يترجم النصوص وفقًا
عالميا.
لمعايير الجودة الدولية المطبقة
ً
 5/6/2أهمية الممارسة المهنية للترجمة المهنية في ترجمة األعمال التي تهتم بالحفاظ على اابيئة وتعمل
على صيانتها.
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 7/7المهارات الذهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة المهنية يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 6/2/2تحديد المشاكل التي تواجهه في مجال الترجمة المهنية المتخصصة وترتيبها وفقا ألولوياتها.
 2/2/2تحليل المشاكل التي تواجهه في مجال الترجمة المهنية المتخصصة.
 3/2/2حل المشاكل التي تواجهه أثناء الترجمة بما يحافظ على فكرة النص وبما يتوافق واألمانة العلمية في
الترجمة والنقل.
 4/2/2تحديد أهداف بحثية تأتي بجديد في مجال البحث العلمي تساعد على تنمية المجتمع وتتوافق مع
الخطة البحثية للكلية.
 5/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية للترجمة من أخطاء لغوية قد تؤدي لمواقف محرجة في
المؤتمرات أو قد تسبب مشاكل بين الدول وحلها بأسلوب مبتكر.
 1/2/2اتخاذ الق اررات المهنية لترجمة بعض المصطلحات المتخصصة المستحدثة في ضوء المعلومات
المتاحة.
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 3/7المهارات المهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة المهنية يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 1/3/7تطبيق المهارات المهنية والعملية في مجال الترجمة في سوق العمل بما يحقق الفائدة للمجتمع.
 2/3/2كتابة التقارير المهنية التي تفيد قيامه بالمهام المكلف بها من ترجمة متخصصة بدقة وحرفية.
 3/3/2إعداد خطة بحث متكاملة يطبق فيها ما تعلمه من مناهج البحث العلمي.
 4/3/2إعداد بحث علمي يظهر فيه الفكر النقدي الموضوعي الذي يرتكز على أسس علمية.

 4/7المهارات العامة والمنقولة
بانتهاء الدراسة في دبلوم الترجمة المهنية يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية للترجمة الفورية والتحريرية.
 3/4/2التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية.
 4/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 5/4/2العمل في فريق.
 1/4/2إدارة الوقت بكفاءة وجدارة بما يحقق انتهاءه من األعمال المكلف بها في الوقت المناسب.
 7/4/2قيادة فريق عمل أثناء الترجمة.
 8/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 9/4/2نقل علمه لآلخرين.
 61/4/2االلتزام باألمانة العلمية والمصداقية في الترجمة.
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دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة
مواصفات الخريج:
 .1يفهم المجاالت التطبيقية لعلم اللغويات الحاسوبية.
 .2يتعرف خصائص ومنهجيات علم الذخائر اللغوية.
 .3يبني ذخيرة لغوية متوازية بين اللغة العربية واللغة األجنبية التي يدرسها.
 .4يستخدم مستويات الترميز ذخيرة لغوية متوازية بطريقة آلية.
 .5يحلل ذخيرة لغوية متوازية بطريقة آلية.
 .6يطبق مبادئ وقوانين علم النحو الصوري في تحليل اللغتين العربية واألجنبية.
 .7يصمم نموذجًا إلزالة اللبس اللغوي في اللغتين العربية واألجنبية باستخدام نموذج ماركوف الكامن.
 .8يصمم خطة بحثية في إحدى مشكالت اللغويات الحاسوبية.
 .9يستخدم إحدى لغات البرمجة في معالجة مشكلة من مشكالت اللغة الطبيعية.
 .11يصمم نموذجًا لمعجم أكتروني ثنائي اللغة باستخدام قواعد البيانات الشبكية.
 .11يستخدم مبادئ العلوم البينية المتماسة مع علم اللغويات الحاسوبية بشكل سليم في التعامل مع اإلشكاليات
اللغوية.
.12يكتب بحثًا علميًا في أحد أفرع علم اللغة الحاسوبي.

أهداف البرنامج
 تعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم المتقدمة في مجاالت البرمجة واللغويات الحديثة والتحليل اآللي
للغة.
 التطبيق العملي لحل عدد من المشكالت اللغوية باستخدام التحليل اآللي للغة.
 صقل مهارات الطالب النظرية والعملية الالزمة للتحليل اآللي للغات الطبيعية على مستوى
األصوات ،والنحو والصرف ،والداللة ،وفقا للنظريات اللغوية الحديثة.
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 صقل مهارات الطالب في مجال البرمجة باستخدام الحاسوب ومهارات التحليل اللغوي .

-1المهارات القياسية العامة :
 1/2المعرفة والفهم :
بانتهاء الدراسة في دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة يجب أن يكون الخريج قاد ار على فهم
واستيعاب كل من:
 6/6/2نظريات التحليل اآللي للنحو والصرف وما يرتبط بها من جوانب رياضية واحصائية خاصة بعملية
التحليل.
 2/6/2المفاهيم "الخوارزمية ،واالختبار اآللي ،واألداء اآللي للتركيبات اللغوية.
 3/6/2المبادئ األخالقية والقانونية الخاصة بالتحليل اآللي للنصوص.
 4/6/2النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية العربية ولغة التخصص.
 5/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في تحليل النصوص المتخصصة.

 7/7المهارات الذهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 6/2/2توظيف النظريات والمعارف اللغوية في حل مشكالت اللغة باستخدام البرمجة في التحليل اآللي.
 2/2/2تطبيق التحليل الكمي للغة.
 3/2/2تحديد المشاكل التي تواجهه أثناء التحليل اللغوي وترتيبها وفقا ألولوياتها.
 4/2/2تحليل المشاكل التي تواجهه أثناء التحليل اللغوي وترتيبها وفقا ألولوياتها.
 5/2/2القراءة التحليليه للبحوث التي ظهرت في مجال الدراسات اللغوية الحديثة.
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 1/2/2تحديد أهداف بحثية تأتي بجديد في مجال البحث العلمي وتساعد على تنمية المجتمع وتتوافق
مع الخطة البحثية للكلية.
 7/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية للتحليل اآللي للنصوص من تلف للبرامج أو حاسوبات قد
تؤدي لخسائر مادية وحلها بأسلوب مبتكر.
 8/2/2اتخاذ الق اررات المهنية عند التحليل اآللي للمصطلحات والنصوص في ضوء المعلومات المتاحة.

 3/7المهارات المهنية
بانتهاء الدراسة في دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 6/3/2إنشاء قواعد البيانات والمكانز اللغوية.
 2/3/2تطبيق المهارات المهنية والعملية في مجال تحليل وتصنيف المصطلحات اللغوية في سوق العمل بما
يحقق الفائدة للمجتمع.
 3/3/2كتابة التقارير المهنية التي تفيد قيامه بالمهام المكلف بها بدقة وحرفية.
 4/3/2إعداد خطة بحثية متكاملة تستند على يطبق مناهج البحث العلمي.
 5/3/2إعداد بحث علمي يظهر فيه الفكر النقدي الموضوعي الذي يرتكز على أسس علمية.

 4/7المهارات العامة والمنقولة
بانتهاء الدراسة في دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة يجب أن يكون الخريج قاد ار على :
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم التحليل اللغوي.
 3/4/2التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية.
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 4/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 5/4/2العمل في فريق.
 1/4/2وادارة الوقت بكفاءة وجدارة بما يحقق انتهاءه من عمله.
 7/4/2قيادة فريق في التحليل اآللي للغة.
 8/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 9/4/2نقل علمه لآلخرين.

دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
أهداف البرنامج
 صقل مهارات البحث العلمي باللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومهنيا بالتعليم المستمر.
يميا
ً
 تنمية قدرات الطالب أكاد ً
 نقل وترجمة العلوم العربية إلى لغات الطالب األم و ثقافة أوطانهم .
 تطبيق أسس البحث العلمي ومناهجه واستخدام أدواته المختلفة.
 تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في البحث العلمي في تخصص الدراسات األدبية واللغوية.
 االلتزام األخالقي والمهني بالمصداقية واألمانة العلمية.

مواصفات خريج دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
قادر على :
يجب أن يكون الخريج اا
 اتقان مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية.
 فهم النصوص العربية المختلفة.
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 تطبيق قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وأصوات.
 تلخيص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة.
 استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة.
 كتابة بحث في موضوع محدد مشارًكا به في حلقة دراسية أو ورشة عمل.
 ترجمة بعض األعمال اللغوية واألدبية من والى لغته األم بما يحقق الفائدة للمجتمع .
 إلقاء كلمة باللغة العربية.

-7المهارات القياسية العامة :
 1/2المعرفة والفهم :
بانتهاء الدراسة في دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يجب أن يكون الخريج قاد ار
على فهم واستيعاب كل من:
 1/1/2النصوص األدبية وسياقاتها المختلفة قراءات واعية بما يخدم الممارسات المهنية.
 2/1/2أهم المباحث في اللغة واألدب و أسس تناولها .
 3/1/2أهم االتجاهات اللغوية والنظريات األدبية و اللغوية القديمة والحديثة.
 4/1/2مبادئ وأسس الجودة في الممارسات المهنية.
 5/1/2أمهات الكتب وأهم المراجع المتخصصة في اللغة واألدب.
 6/1/2المصطلحات المختلفة في اللغة واألدب و تطوراتها العلمية.
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 2/2المهارات الذهنية:
بانتهاء الدراسة في دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 1/2/2تحليل الدراسات العلمية العربية في مجال تخصصه.
 2/2/2نقد الدراسات العلمية العربية في مجال تخصصه.
 3/2/2قياس النتائج لحل المشكالت التي تقابله في البحث.
 4/2/2يقارن بين النصوص باللغة العربية ولغته األم.
 5/2/2وضع خطة بحث ملتزمة باألصول العلمية والمنهجية وتتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 6/2/2يقيم النصوص

المترجمة.

 7/2/2حل المشكالت العلمية التخصصية في مجال الدراسات العربية مع نقد بعض المعطيات.
 8/2/2ابتكار أساليب جديدة في حل المشكالت.
 9/2/2استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة.
 61/2/2الربط بين المعارف المكتسبة من مجاالت التخصص ومجاالت علمية أخرى لحل المشاكل
المهنية.
 11/2/2إجراء بحث علمي يستند على أسس ومناهج علمية .

 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء الدراسة في دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 1/3/2كتابة بحث في موضوع محدد مشار ًكا به في حلقة دراسية أو ورشة عمل.
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 2/3/2ترجمة بعض األعمال من وإلى لغته األم .
 3/3/2تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال تخصص الدراسات العربية.
 4/3/2استخدام التكنولوجيا الحديثة في دراسة اللغة واألدب والترجمة.

 4/7المهارات العامة والمنقولة:
بانتهاء الدراسة في دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يجب أن يكون الخريج
قاد ار على:
 1/4/2العمل في فريق

.

 2/4/2تنمية معارفه وقدراته من المصادر المختلفة في مجال الدراسات العربية.
 3/4/2التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته الشخصية.
 4/4/2إدارة الوقت بكفاءة .
 5/4/2استخدام وسائل البحث الحديثة وأدواته.
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ثانيا  :برنامج ماجستير األلسن
ا
دراسات أدبية
أهداف البرنامج
 إعداد كوادر ذات المهارات الفنية من المتخصصين في الدراسات األدبية بلغة التخصص
قادرين علي تلبية احتياجات سوق العمل علي المستوي القومي واإلقليمي.
 إعداد كوادر متخصصة على درجة عالية من الناحية العلمية في مجال األدب يتبعون
األسلوب العلمي الحديث.
 تنمية القدرات البحثية والتفكير العلمي والتطوير في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص
من واقع الخطة البحثية بالكلية.


استخدام األساليب والتقنيات العلمية الحديثة.



إعداد بحث أكاديمي وتطبيقي في الدراسات األدبية بلغة التخصص.

 التعرف على أحدث ما وصلت إليه العلوم األدبية من نظريات ودراسات أدبية ونقدية.
 تعريف الدارسين بالمعلومات األساسية في األدب بلغة التخصص واألدب العربي تمكنهم
من القيام بتحليل أدبي للنصوص.
 إعداد باحثين يجيدون تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي والتحليلي واستخدام أدواته
المختلفة في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 إعداد باحثين يلتزمون بأخالقيات البحث العلمي ويطبقونه في حياتهم المهنية.
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 اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة
والبحث األكاديمي المنهجي للوصول إلى إضافات مبتكرة.

مواصفات الخريج :
خريج برنامج ماجستير األلسن
دراسات أدبية
يجب أن يكون قاد ار على:
 1/6إجادة تطبيق المعلومات األساسية في الدراسات األدبية تمكنهم من القيام بدراسات تحليلية
للنصوص بلغة التخصص.
 2/6تطبيق المنهج التحليلي على األعمال األدبية بلغة التخصص واللغة العربية.
 3/6تطبيق المعارف والنظريات المتخصصة في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص التي
درسها ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية.
 4/6صقل مهارات اللغة العربية من خالل دراسة علم لغة النص والمعاجم اللغوية القديم منها
والحديث وتطبيقات القواعد النحوية واألخطاء الشائعة.
 5/6إجادة المهارات اللغوية للغة األجنبية الثانية.
 1/6تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي والتحليلي واستخدام أدواته المختلفة في مجال
الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 7/1االلتزام بأساسيات وبمنهجيات وبأخالقيات البحث العلمي وتطبيق أدواتها المختلفة في الحياة
المهنية.
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 8/1إظهار وعي بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 9/6تحديد المشكالت األدبية وايجاد حلوال لها.
 61/6إتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية المتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية
المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.
 66/6التواصل بفاعلية والقدرة علي قيادة فرق العمل.
 62/6اتخاذ القرار المناسب في سياقات مهنية مختلفة.
 63/6توظيف اإلمكانات المتاحة من مراجع علمية بما يحقق أعلى استفادة منها.
 64/6إظهار الوعي بدوره في تنمية المجتمع بإجراء بحث علمي يتوافق مع احتياجات سوق العمل
والمتغيرات العالمية واإلقليمية
 15/1تنمية ذاته أكاديمياً ومهنياً بالتعلم المستمر.
 16/1التعامل مع البحوث بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة.
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المعايير القياسية العامة:
 7/1المعرفة والفهم:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات أدبية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي فهم ودراية بكل من:
 6/6/2النظريات األدبية القديم منها والحديث واألدب المقارن.
 2/6/2المصطلحات الجديدة المتعلقة بهذه العلوم الستخدامها في تحليل النصوص واجراء البحوث التطبيقية.
 3/6/2المنهج العلمي والتحليلي للنصوص وعلم لغة النص العربي وطرق تطبيقه.
 4/6/2األخطاء الشائعة في اللغة العربية لتجنبها.
 5/6/2المستويات المتقدمة للغة األجنبية الثانية
 5/6/2التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي الدراسات المتخصصة في مجال البيئة.
 1/6/2المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 7/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في الدراسات األدبية.
 8/6/2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي.
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 7/7المهارات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات أدبية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/2/2نقد البحوث الصادرة في الدراسات األدبية بلغة التخصص الستخالص نتائج جديدة.
 2/2/2حل المشاكل التي تواجهه في الدراسات األدبية بلغة التخصص مع عدم توافر بعض المعطيات.
 3/2/2تحليل األطر النظرية في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 4/2/2تقييم المعلومات في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص والقياس عليها لحل المشاكل.
 5/2/2الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية.
 1/2/2إعداد بحث في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص وفق أسس علمية ومنهجية حول مشكلة
بحثية.
 7/2/2التخطيط لتطوير األداء في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 8/2/2اتخاذ الق اررات المهنية في سياقات مهنية متنوعة.
 9/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
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 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات أدبية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/3/2تطبيق المنهج العلمي والتحليلي أثناء إجراء ما يطلب منه من بحوث أدبية.
 2/3/2العمل تحت وطأة الضغوط النفسية والمهنية.
 3/3/2كتابة بحث في الدراسات األدبية بلغة التخصص تتوافر فيه وضوح األفكار وتطبيق المنهج العلمي
وتنوع المصادر.
 4/3/2إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
 5/3/2كتابة وتقييم تقرير مهني حول تطور ما يقوم به من أبحاث أو رسالة أكاديمية.
 1/3/2البحث عن المعلومات من مصادر متنوعة.
 7/3/2تقييم الطرق واألدوات القائمة من مراجع ومعامل في مجال الدراسات األدبية بلغة التخصص.
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 4/7المهارات العامة والمنتقلة:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات أدبية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/4/2العمل على التنمية المستدامة لمعارفه وقدراته من المصادر المختلفة.
 2/4/2إدارة الوقت في كل ما يطلب منه سواء مهمات أو بحوث.
 3/4/2تقييم ذاته محدداً احتياجاته الشخصية.
 4/4/2إيجاد حلوالً لما يواجهه من مشاكل.
 5/4/2توظيف التكنولوجيا الحديثة في البحث والعرض.
 1/4/2التواصل الفعال مع المراكز البحثية والجامعات األجنبية بأنواعه.
 7/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 8/4/2العمل في فريق.
 9/4/2قيادة فرق عمل في سياقات مهنية مختلفة.
 61/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 66/4/2وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين.
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ثانيا  :برنامج ماجستير األلسن
ا
دراسات لغوية
أهداف البرنامج
 إعداد كوادر ذات المهارات الفنية من المتخصصين في الدراسات اللغوية بلغة التخصص
قادرين علي تلبية احتياجات سوق العمل علي المستوي القومي واإلقليمي.
 إعداد كوادر متخصصة على درجة عالية من الناحية العلمية في مجال الدراسات اللغوية
بلغة التخصص يتبعون األسلوب العلمي الحديث.
 تنمية القدرات البحثية والتفكير العلمي والتطوير في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص
من واقع الخطة البحثية بالكلية.


استخدام األساليب والتقنيات العلمية الحديثة.



إعداد بحث أكاديمي وتطبيقي في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.

 التعرف على أحدث ما وصلت إليه علوم اللغة من نظريات.
 تعريف الدارسين بالمعلومات األساسية في الدراسات اللغوية بلغة التخصص تمكنهم من
القيام بتحليل داللي أو لغوي أو برجماتي للنصوص.
 إعداد باحثين يجيدون تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي والتحليلي واستخدام أدواته
المختلفة في مجال اللغويات بلغة التخصص.
 إعداد باحثين يلتزمون بأخالقيات البحث العلمي ويطبقونه في حياتهم المهنية.
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 اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة
والبحث األكاديمي المنهجي للوصول إلى إضافات مبتكرة.

مواصفات الخريج :
خريج برنامج ماجستير األلسن
دراسات لغوية
يجب أن يكون قاد ار على:
 1/6إجادة تطبيق المعلومات األساسية في الدراسات اللغوية بلغة التخصص تمكنهم من القيام
بتحليل داللي أو لغوي أو برجماتي للنصوص بلغة التخصص.
 2/6تطبيق المنهج التحليلي على األعمال اللغوية والمترجمة بلغة التخصص واللغة العربية.
 3/6تطبيق المعارف والنظريات المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص ودمجها
مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنية.
 4/6صقل مهارات اللغة العربية من خالل دراسة علم لغة النص والمعاجم اللغوية القديم منها
والحديث وتطبيقات القواعد النحوية واألخطاء الشائعة.
 5/6إجادة المهارات اللغوية للغة األجنبية الثانية.
 1/6تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي والتحليلي واستخدام أدواته المختلفة في مجال
اللغويات بلغة التخصص.
 7/1االلتزام بأساسيات وبمنهجيات وبأخالقيات البحث العلمي وتطبيق أدواتها المختلفة في الحياة
المهنية.
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 8/1إظهار وعي بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 9/6تحديد المشكالت اللغوية وايجاد حلوال لها.
 61/6إتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية المتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية
المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.
 66/6التواصل بفاعلية والقدرة علي قيادة فرق العمل.
 62/6اتخاذ القرار المناسب في سياقات مهنية مختلفة.
 63/6توظيف اإلمكانات المتاحة من مراجع علمية بما يحقق أعلى استفادة منها.
 64/6إظهار الوعي بدوره في تنمية المجتمع بإجراء بحث علمي يتوافق مع احتياجات سوق العمل
والمتغيرات العالمية واإلقليمية
 15/1تنمية ذاته أكاديمياً ومهنياً بالتعلم المستمر.
 16/1التعامل مع البحوث بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المهنة.
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المعايير القياسية العامة:
 7/1المعرفة والفهم:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات لغوية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي فهم ودراية بكل من:
 6/6/2النظريات المتعلقة بعلم اللغويات الداللية واألسلوبية والبرجماتية وخصائص المعاجم اللغوية العربية.
 2/6/2المصطلحات الجديدة المتعلقة بهذه العلوم الستخدامها في تحليل النصوص واجراء البحوث التطبيقية.
 3/6/2المنهج العلمي والتحليلي للنصوص وعلم لغة النص العربي وطرق تطبيقه.
 4/6/2األخطاء الشائعة في اللغة العربية لتجنبها.
 5/6/2المستويات المتقدمة للغة األجنبية الثانية
 5/6/2التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي الدراسات المتخصصة في مجال البيئة.
 1/6/2المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 7/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 8/6/2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي.
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 7/7المهارات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات لغوية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/2/2نقد البحوث الصادرة في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص الستخالص نتائج جديدة.
 2/2/2حل المشاكل التي تواجهه في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص مع عدم توافر بعض
المعطيات.
 3/2/2تحليل األطر النظرية في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 4/2/2تقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها لحل المشاكل.
 5/2/2الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية.
 1/2/2إعداد بحث في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص وفق أسس علمية ومنهجية حول مشكلة
بحثية.
 7/2/2التخطيط لتطوير األداء في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 8/2/2اتخاذ الق اررات المهنية في سياقات مهنية متنوعة.
 9/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
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 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات لغوية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/3/2تطبيق المنهج العلمي والتحليلي أثناء إجراء ما يطلب منه من بحوث لغوية.
 2/3/2العمل تحت وطأة الضغوط النفسية والمهنية.
 3/3/2كتابة بحث في الدراسات اللغوية بلغة التخصص تتوافر فيه وضوح األفكار وتطبيق المنهج العلمي
وتنوع المصادر.
 4/3/2إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
 5/3/2كتابة وتقييم تقرير مهني حول تطور ما يقوم به من أبحاث أو رسالة أكاديمية.
 1/3/2البحث عن المعلومات من مصادر متنوعة.
 7/3/2تقييم الطرق واألدوات القائمة من مراجع ومعامل في مجال الدراسات اللغوية بلغة التخصص.
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 4/7المهارات العامة والمنتقلة:
بانتهاء دراسة برنامج ماجستير األلسن
دراسات لغوية
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 6/4/2العمل على التنمية المستدامة لمعارفه وقدراته من المصادر المختلفة.
 2/4/2إدارة الوقت في كل ما يطلب منه سواء مهمات أو بحوث.
 3/4/2تقييم ذاته محدداً احتياجاته الشخصية.
 4/4/2إيجاد حلوالً لما يواجهه من مشاكل.
 5/4/2توظيف التكنولوجيا الحديثة في البحث والعرض.
 1/4/2التواصل الفعال مع المراكز البحثية والجامعات األجنبية بأنواعه.
 7/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 8/4/2العمل في فريق.
 9/4/2قيادة فرق عمل في سياقات مهنية مختلفة.
 61/4/2التعلم الذاتي والمستمر.
 66/4/2وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين.

45

ثالثا  :درجة دكتوراه األلسن
تخصص أدب
مواصفات الخريج:
خريج برنامج الدكتوراه يجب يكون قاد ار علي:
 6/6إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي.
 2/6العمل المستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال األدب بلغة التخصص.
 3/6تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال في مجال األدب بلغة التخصص.
 4/6دمج المعارف في مجال األدب مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطو ار للعالقات البينية.
 5/6إظهار وعي عميق بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال األدب.
 1/6تحديد المشكالت في مجال األدب وايجاد حلول مبتكرة لها.
 7/6إتقان نطاق واسع من المهارات المهنية في مجال األدب.
 8/6التوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة في مجال األدب.
 9/6استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم مجال األدب.
 61/6التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في في مجال األدب.
 66/6اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة.
 62/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة والعمل علي إيجاد موارد جديدة.
 63/6الوعي بدوره في تنمية المجتمع.
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 64/6التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة في مجال األدب.
 65/6االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين.

-1المعايير القياسية العامة:
 1/7المعرفة والفهم
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص أدب
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي الفهم والدراية بكل من:
 6/6/2النظريات القديمة والحديثة في األدب.
 2/1/2الحضارات القديمة حتى تتوطد هويته.
 3/6/2المستجدات والتطورات في مجال العلوم األدبية على مر العصور لينقل هذه الخبرات لآلخرين.
 4/6/2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة.
 5/6/2مبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال األدب.
 1/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال األدب.
 7/6/2المعارف المتعلقة بالدراسات البيئية.
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 7/7المهارات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص أدب
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 1/2/2تحليل األعمال في مجال األدب المقارن بين العربية ولغة التخصص.
 2/2/2تحديد إشكاليات البحث.
 3/2/2تصميم خطة بحث متكاملة تتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 4/2/2استنباط أهداف بحثية تأتي بجديد في المجال األدبي واإلنساني وتساعد على تنمية المجتمع.
 5/2/2ابتكار حلوالً جديدة للمشاكل التي قد تواجهه أثناء البحث.
 6/2/2تحليل وتقييم المعلومات في مجال األدب والقياس عليها واالستنباط منها.
 7/2/2حل المشاكل المتخصصة في مجال األدب استنادا علي المعطيات المتاحة.
 8/2/2إجراء دراسات بحثية في مجال األدب تضيف إلي المعارف.
 9/2/2صياغة أوراق علمية.
 61/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال األدب.
 66/2/2التخطيط لتطوير األداء في مجال األدب.
 62/2/2اتخاذ الق اررات المهنية في سياقات مهنية مختلفة.
 63/2/2اإلبداع في مجال األدب.
 64/2/2الحوار والنقاش المبني علي البراهين واألدلة.
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 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص أدب
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 1/3/2تطبيق المنهج التحليلي والنقد األدبي في مجال الدراسات األدبية.
 6/3/2إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الدراسات األدبية.
 2/3/2كتابة وتقييم التقارير المهنية.
 3/3/2تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال الدراسات األدبية.
 4/3/2استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يخدم الممارسة المهنية ويواكب التطور التقني السريع.
 5/3/2التخطيط لتطوير الممارسة المهنية في مجال الدراسات األدبية وتنمية أداء األخرين.
 1/3/2تنمية ذاته ومعارفه من المصادر المختلفة بصفة مستمرة باالطالع على أحدث األبحاث العلمية في
مجال الدراسات األدبية.

49

 4/7المهارات العامة والمنتقلة:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص أدب
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية في مجال الدراسات األدبية.
 3/4/2تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم.
 4/4/2التقييم الذاتي والتعلم المستمر.
 5/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 1/4/2العمل في فريق وقيادة فرق العمل.
 7/4/2إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت.
 8/4/2االلتزام باألمانة العلمية.

ثالثا  :درجة دكتوراه األلسن
تخصص لغة
مواصفات الخريج:
خريج برنامج الدكتوراه يجب يكون قاد ار علي:
 6/6إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي.
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 2/6العمل المستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال الدراسات اللغوية.
 3/6تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال في مجال الدراسات اللغوية.
 4/6دمج المعارف في مجال الدراسات اللغوية مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطو ار للعالقات البينية.
 5/6إظهار وعي عميق بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال الدراسات اللغوية.
 1/6تحديد المشكالت في مجال الدراسات اللغوية وايجاد حلوال مبتكرة لها.
 7/6إتقان نطاق واسع من المهارات المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
 8/6التوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة في مجال الدراسات اللغوية.
 9/6استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم مجال الدراسات اللغوية.
 61/6التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في في مجال الدراسات اللغوية.
 66/6اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة.
 62/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة والعمل علي إيجاد موارد جديدة.
 63/6الوعي بدوره في تنمية المجتمع.
 64/6التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة في مجال الدراسات اللغوية.
 65/6االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين.
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-7المعايير القياسية العامة:
 1/7المعرفة والفهم
بانتهاء دراسة برنامج الدكتو اره
تخصص لغة
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي الفهم والدراية بكل من:
 6/6/2النظريات القديمة والحديثة في اللغويات.
 2/1/2الحضارات القديمة حتى تتوطد هويته.
 3/6/2المستجدات والتطورات في مجال الدراسات اللغوية على مر العصور لينقل هذه الخبرات لآلخرين.
 4/6/2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة.
 5/6/2مبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
 1/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
 7/6/2المعارف المتعلقة بالدراسات البيئية.
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 7/7المهارات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص لغة
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 1/2/2تحليل األعمال في مجال الدراسات اللغوية.
 2/2/2تحديد إشكاليات البحث.
 3/2/2تصميم خطة بحث متكاملة تتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 4/2/2استنباط أهداف بحثية تأتي بجديد في مجال الدراسات اللغوية تساعد على تنمية المجتمع.
 5/2/2ابتكار حلوالً جديدة للمشاكل التي قد تواجهه أثناء البحث.
 6/2/2تحليل وتقييم المعلومات في مجال األدب واللغة والترجمة والقياس عليها واالستنباط منها.
 7/2/2حل المشاكل المتخصصة في مجال الدراسات اللغوية استنادا علي المعطيات المتاحة.
 8/2/2إجراء دراسات بحثية في مجال الدراسات اللغوية تضيف إلي المعارف.
 9/2/2صياغة أوراق علمية.
 61/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
 66/2/2التخطيط لتطوير األداء في مجال الدراسات اللغوية.
 62/2/2اتخاذ الق اررات المهنية في سياقات مهنية مختلفة.
 63/2/2اإلبداع في مجال الدراسات اللغوية.
 64/2/2الحوار والنقاش المبني علي البراهين واألدلة.
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 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص لغة
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 1/3/2تطبيق يطبق المنهج التحليلي والنقد اللغوي في مجال الدراسات اللغوية.
 6/3/2إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الدراسات اللغوية.
 2/3/2كتابة وتقييم التقارير المهنية.
 3/3/2تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال الدراسات اللغوية.
 4/3/2استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يخدم الممارسة المهنية ويواكب التطور التقني السريع.
 5/3/2التخطيط لتطوير الممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية وتنمية أداء األخرين.
 1/3/2تنمية ذاته ومعارفه من المصادر المختلفة بصفة مستمرة باالطالع على أحدث األبحاث العلمية في
مجال الدراسات اللغوية.
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 4/7المهارات العامة والمنتقلة:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص لغة
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية في مجال الدراسات اللغوية.
 3/4/2تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم.
 4/4/2التقييم الذاتي والتعلم المستمر.
 5/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 1/4/2العمل في فريق وقيادة فرق العمل.
 7/4/2إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت.
 8/4/2االلتزام باألمانة العلمية.
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ثالثا  :درجة دكتوراه األلسن
تخصص ترجمة
مواصفات الخريج:
خريج برنامج الدكتوراه يجب يكون قاد ار علي:
 6/6إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي.
 2/6العمل المستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال الترجمة.
 3/6تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال الترجمة.
 4/6دمج المعارف في مجال اللغة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطو ار للعالقات البينية.
 5/6إظهار وعي عميق بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال الترجمة.
 1/6تحديد المشكالت في مجال الترجمة وايجاد حلوال مبتكرة لها.
 7/6إتقان نطاق واسع من المهارات المهنية في مجال الترجمة.
 8/6التوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة في مجال الترجمة.
 9/6استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم مجال الترجمة.
 61/6التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في مجال الترجمة.
 66/6اتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحة.
 62/6توظيف الموارد المتاحة بكفاءة والعمل علي إيجاد موارد جديدة.
 63/6الوعي بدوره في تنمية المجتمع.
 64/6التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة في مجال الترجمة.
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 65/6االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين.

-3المعايير القياسية العامة:
 1/7المعرفة والفهم
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص ترجمة
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي الفهم والدراية بكل من:
 6/6/2النظريات القديمة والحديثة في الترجمة.
 2/1/2الحضارات القديمة حتى تتوطد هويته.
 3/6/2المستجدات والتطورات في مجال الترجمة على مر العصور لينقل هذه الخبرات لآلخرين.
 4/6/2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة.
 5/6/2مبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال الترجمة.
 1/6/2مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال الترجمة.
 7/6/2المعارف المتعلقة بالدراسات البيئية.
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 7/7المهارات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص ترجمة
يجب أن يكون الخريج قاد ار علي:
 1/2/2تحليل األعمال المترجمة.
 2/2/2تحديد إشكاليات البحث.
 3/2/2تصميم خطة بحث متكاملة تتوافق مع الخطة البحثية للكلية.
 4/2/2استنباط أهداف بحثية تأتي بجديد في المجال اللغوي تساعد على تنمية المجتمع.
 5/2/2ابتكار حلول جديدة للمشاكل التي قد تواجهه أثناء البحث.
 6/2/2تحليل وتقييم المعلومات في مجال الترجمة والقياس عليها واالستنباط منها.
 7/2/2حل المشاكل المتخصصة في مجال الترجمة استنادا علي المعطيات المتاحة.
 8/2/2إجراء دراسات بحثية في مجال الترجمة تضيف إلي المعارف.
 9/2/2صياغة أوراق علمية.
 61/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال الترجمة.
 66/2/2التخطيط لتطوير األداء في مجال الترجمة.
 62/2/2اتخاذ الق اررات المهنية في سياقات مهنية مختلفة.
 63/2/2اإلبداع في مجال الترجمة.
 64/2/2الحوار والنقاش المبني علي البراهين واألدلة.
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 3/7المهارات المهنية:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص ترجمة
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 1/3/2تطبيق يطبق المنهج التحليلي في مجال الترجمة.
 6/3/2إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الترجمة.
 2/3/2كتابة وتقييم التقارير المهنية.
 3/3/2تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال الترجمة.
 4/3/2استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يخدم الممارسة المهنية ويواكب التطور التقني السريع.
 5/3/2التخطيط لتطوير الممارسة المهنية في مجال الترجمة وتنمية أداء األخرين.
 1/3/2تنمية ذاته ومعارفه من المصادر المختلفة بصفة مستمرة باالطالع على أحدث األبحاث العلمية في
مجال الترجمة.
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 4/7المهارات العامة والمنتقلة:
بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه
تخصص ترجمة
يجب أن يكون الخريج قاد ار على:
 6/4/2التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.
 2/4/2استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية في مجال الترجمة.
 3/4/2تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم.
 4/4/2التقييم الذاتي والتعلم المستمر.
 5/4/2استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف.
 1/4/2العمل في فريق وقيادة فرق العمل.
 7/4/2إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت.
 8/4/2االلتزام باألمانة العلمية.
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