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 كلمة عميد الكلية

مزيد من مما يتيح لهممن لغة  كثرأل ينمتقن واصبحيل اا متميز  لطالبها تعليم  الترجمة توفر كلية اللغات و

 من قسم بالكلية: اللغة اإلنجليزية أكثرفي سوق عمل مليء بالمنافسة. في الوقت الحالي يوجد الفرص 

 التركية . و الفرنسية. الصينية واألسبانيةو

ها بجامعة فاروس, حتي ونية خالل السنوات األربع التي يقضيدرس الطلبة في جميع األقسام لغة أجنبية ثان

إلى  ضافةهي إحدي اللغات التالية: األلمانية, اإليطالية, األسبانية,باإلو ممنها عند تخرجه ننيتمكصبحون مي

 اللغة العربية. 

 الترجمة تقليص الهوة بين الشرقو المختلفة يستطيع خريجو اللغات الثقافاتو بعد دراستهم للحضارات

 السياحةو اإلعالمو الترجمةو يستطيعون العمل في مجال التعليمو ستقاللية التفكيراالغرب كما يتميزون بو

 .اغيرهو

 

 أ.د/ سحر حموده
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 نبذة عن الجامعة 

كم عن الحرم الرئيســـي  3بمنطقة سموحة، وتبعد حوالي قلب مدينة اإلسكندرية في  تقع جامعة فاروس

كـــم عـــن وســـطاالسكندرية، وتغطي مساحة  4لجامعـــة اإلســـكندرية ومكتبـــة اإلســـكندرية العريقـــة و

 متر مربع. 200.000أرض الجامعة حوالي 

 525الجمهـوري بـرقم بموجـب القـرار ئتنشـاأسـكندرية هي أول جامعة خاصة باإلجامعة فاروس 

بموجب قرار السيد 2006وقد بدأت الدراسة بالجامعة يـوم األحـد الموافـق األول مـن أكتـوبر لعـام 2006لسنة

كلية العلـوم الماليـة واإلداريـة، وكليـة الهندسـة، ووزير التعليم العالي فى: كلية الصيدلة والتصـنيع الـدوائي، 

كليــة وسنان، كليــة طــب األوغـات والترجـمـة، كليـة اللووالمعـلومات الدوليـة،  كليـة الدراسـات القانونيـةو

تمنحهـا جامعـة  التي  الســياحة وإدارة الفنــادق ، وقــد تم معادلــة درجــة البكالوريوس أو الليسـانس 

لخاضـعة لقـانون  تنظـيم تمنحهـا الجامعـات المصـرية ا التي  فـاروس بدرجـة البكـالوريوس أو الليسـانس 

 والئحتهـا التنفيذية.  1972لسـنة  49الجامعـات بـرقم 

طالبا،  120سعة كل منهما  انمدرج كلية اللغات والترجمة وبهماوقد تم تخصيص الدورين الثاني والثالث ل

معامل  3د في الدور الثاني عددطالبا، كما يوج 50إلى  35فصول دراسية سعتها تتراوح مابين  10وعدد 

 طالبا. 36زة لالستماع والترجمة الفورية وسعة كل منها همج

 رؤية ورسالة جامعة فاروس وقيمها الحاكمة

 رؤية الجامعة:-

تطمح جامعة فاروس باإلسكندرية أن تكون تكون مؤسسة علمية رائدة تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية 

ولية وتوظيف التطورالتكنولوجي المستمر في المستدامة من خالل بناء مجتمع معرفى وشراكات محلية ود

 تنمية قدرات منتسبيها التعليمية والبحثية والمهنية.

 رسالة الجامعة:-

تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتعليم في  تلتزم جامعة فارس باإلسكندرية بدورها

في  للطالب تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامةوالبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص عادلة 

إطار منظومة مرنة تسمح في  واإلقليمي والدوليالمحلي  مختلف مجاالت الحياة، وتعظيم الشراكة مع المجتمع

.تكنولوجيوال علميبالتطوير المستمر والحفاظ على القيم واألخالقيات المجتمعية مع مواكبة التطور ال  

 القيم الحاكمة :-
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د األول :التعليم البن  

 ييئة المناسبة لضمان نجاحهم الشخصأولى أولوياتها وتوفر لهم البفي  تضع جامعة فاروس طالبها

قديم توكذلك توفير الدعم الالزم لذلك وتشجيع الجامعة على تبنى روح التفكير والتساؤل من خالل  كاديميواأل

ة نصب أعينها التدريس والتعليم. وتضع الجامعنطاق يشمل مختلف الموضوعات يعمل محفزا رئيسيا لكل من 

اإلعاقة وتبذل أقصى الجهد لدعم نجاحهم بشتى الطرق ، ومنها توفير المرافق  ياحتياجات الطالب ذو

الالزمة والمنح واللوجيستيات وخصم على الرسوم الدراسية كلما يتطلب األمر ذلك . وتثمن الجامعة جميع 

 .تدريب واالبتكار لتطوير رسالتها وفرص ال علميالأنماط التعليموالتدريس والبحث 

 البند الثاني: البحث والنتائج

،وتثمن أيضا عملية علميوتثمن جامعة فاروس العالقات الوثيقة المتبادلة بين الكليات ومجموعات البحث ال

مجموعات. كما تثمن االكتشاف العلمي من خالل مشروعات البحث، مع دعم الباحثين سواء أكانوا أفرادا أم 

 .جامعة فاروس أهمية جميع التخصصات البحثية، وكذلك قوة الترابط فيما بينها وتأثير تداخل مجالتها المتعددة

 النزاهة :البند الثالث

قيات في جميع التعامالتوذلك في ظل أعلى المعايير األخالقية الخألمانة واألتحافظ جامعة فاروس على ا

 .ج في العمل العام وكافة الخدماتامشر واالندالتدريس والبحث والنفي

 البند الرابع: أعضاء هيئة التدريس وحقوق العاملين بالجامعة

لتميّز فيه من خالل االبتكار تشجع جامعة فاروس التطوير المهني لجميع أعضاء هيئة التدريس بها وتعزز ا

مذهب عملي تجاه هذا التطوير. كما تقدر جامعة فاروس أعضاء هيئة التدريس العاملين  وتبينبداع والدقة واإل

بها باعتبارهم أهم ما يميزها وتكافئهم. كما تقع على عاتق الجامعة مسئولية توفير أجور لجميع أعضاء هيئة 

 جور المحلية.ألية نفقاتهم بما يتناسب ومستوى االتدريس والعاملين بها لتغط

 عتراف باالتحادات األكاديمية والنقابات المهنيةخامس: االالبند ال

تحادات األكاديمية والنقابات المهنية، وتحترم قوانين العمل فيما يتعلق بحقوق جميع التعترف جامعة فاروس با

 .أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بها، وكذلك حقوق المرأة

 المقيدالبند السادس: البحث والتعبير الحر وغير 
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أي تمييز  المعة تثمن حرية الفكر والتعبير بيُعد السعي إلى المعرفة هو الهدف الرئيسي لجامعة فاروس فالجا

إلى البحث والتعبير الحر مع ضمان الحرية األكاديمية.وتعد حرية إبداء االعتراض المسبب على  ضافةباإل

 .دأ الحريةباألمور التي قد يعترض عليها الفرد أمرا متاصال في إطار التزام الجامعة بم

 نتماءاالو البند السابع: مجتمع التنوع

ب بمجتمع عادل ومحب يتيح للطالب والكلية وكل دماج جميع الفئات فهي ترحإتثمن جامعة فاروس التنوع و

ل في العاملين بها مع اختالف خلفياتهم ووجهات نظرهم وقدراتهم وتجاربهم إمكانية التعلم واالبتكار والعم

حترام كما يُمكنهم من المشاركة في أي حوار مجتمعي ليتناسب مع مكانة الجامعة في المجتمع بيئة يسودها اال

 .والمحلي واسع النطاقاألكاديمي 

 البند الثامن: المساواة

تعمل جامعة فاروس على ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين؛ فهي حريصة على رصد كل ما يتعلق بهذا 

 الشأن في جميع األعمال والوظائف وجدول األجر الوظيفي الخاص بالجامعة .

 بر الحدودالبند التاسع: التعاون بين المجاالت العلمية واالستكشاف ع

تثمن جامعة فاروس أهمية جميع المجاالت األكاديمية وقوة العالقات الموجودة بينها وتداخلها. فالجامعة تدعم 

همة. ميمية وتتصدى للتحديات والفرص الالموضوعات الشاملة في كل الجهود التي تظهر في الوحدات األكاد

رية مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وقطاع تسعى الجامعة إلى الحصول على فرص الشراكة االبتكاكما 

 .األعمال والمؤسسات والجمعيات األهلية ومجال الرعاية الصحية

 البند العاشر: تغيير نمط المعيشة من خالل االندماج في المجال العام

تها تثمن جامعة فاروس االندماج في المجتمع المحلي والشئون اإلقليمية والدولية، والتعرف على احتياجا

ونقاط قوتها، وتقديم المعرفة التي توجدها لتحقيق االستفادة لها. وتسعى الجامعة جاهدة  إلى اإلسهام في 

المجتمع من خالل مواصلة إيجاد المعرفة ونشرها وتطبيقها، وإيجاد استراتيجيات حل النزاعات واحترام 

 .التراث

 البند الحادي عشر: احترام البيئة الطبيعية

مم المتحدة للتنمية المستدامة ألتقبل مستدام متبعة  بذلك أهداف افاروس دورها في تقديم حلول لمستُثمن جامعة 

كما تدعم الجامعة انتهاج سبل عيش وعمل بشكل مستدام بيئي ا،  2030وكذلك خطة مصر اإلستراتيجية لعام .

 .البحثية كاديمية، والبرامجألا في برامج اإلدارة، والبرامج اواقتصادي ا، واجتماعي  

 البند الثاني عشر:استراتيجيات التوسع
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تقر جامعة فاروس بأهمية الموضوعات الجديدة الناشئة في كل المباحث العلمية وتُثمنها، كما تتبع استراتيجية 

 .حتياجات القوميةاالمثل هذه القضايا الناشئة وتلبي  توسع في بنيتها لكي تتماشي مع

 البند الثالث عشر: الجودة

جامعة فاروس إجراءات الجودة وتتبعها في كل األنشطة األكاديمية وأنشطة اإلدارة وكذلك في توفير  تُثمن

 الخدمات االجتماعية

  -: ةالمراكز الخدمية بالجامع

 

 -مركز اللغة اإلنجليزية: (أ

 :الرؤية- 

حرص المركز  لذلكو الفكرية.و الشخصيةو اللغوية, والثقافية هممداركوتوسيع أفقالطالبيهدف المركز إلى 

 اجتهاد .و على اختيار نخبة من هيئة التدريس القادرة على توصيل المعرفة بجد

 :الرسالة- 

مرافقها لتوفر أعلى مستويات التعليم و إلى تطوير نهجها التدريسي اأبد  و اتسعى هيئة التدريس في المركز دائم  

 استحقاق .و لطالبها لتأهيلهم للتخرج عن جدارة

 :األهداف- 

 : مركز اللغة اإلنجليزية إلى تحقيق العديد من األهداف للطالب يتطلع

o ختلف الطريقة ربما توستبقاء الجيد للمعلومات.االو توفير مناهج تربوية مناسبة تؤدى إلى النجاح

هو تحويل كل محاضرة إلى تجربة تعليمية و أال الكن يبقى الهدف واحد  و خرالتدريسية من صف آل

 .التعليميو الشخصيفريدة على الصعيد 

o لتنمية مهارات القراءة ساليبتباع أحدث األاتعزيز مهارات القراءة ب. 

o تعزيز مهارات الكتابة عن طريق ممارسة فنون الكتابة بشكل مستمر. 

o تزويد معرفة الطالب بتراكيب اللغة اإلنجليزية. 

o ل من خالل لعب األدوار مناخ العمو الحياة العامة اليوميةفي نجليزية االلغة ممارسة استخدام ال

 .والتمثيل

 -: )ALC(مركز اللغة العربية (ب

 

 : الرؤيـــة- 

ا تعليمي ا لتعليم اللغة العربية وثقافتها للدارسين من  ينشد مركز اللغة العربية بجامعة فاروس أن يصبح صرح 

ومكانتها في قلوب ؛ فيتسنى له اإلسهام بدور فعَّال في الحفاظ على اللغة العربية خارجهاو داخل مصر

 .من غير الناطقين بهاو مستخدميها من أبنائها

 :الرسالة- 
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األجانب والوصول بالدارس إلى المستوى و رسالة المركز هي تعليم اللغة العربية للدارسين الناطقين بالعربية

التواصل وفي المنشود من الصحة اللغوية ، وذلك في إطار اجتماعي وثقافي يدعم دراسة اللغة وتوظيفها في 

 . مجاالت التخصص المختلفة

 :األهداف- 

o استخدام اللغة العربية وسيلة للتواصل المجتمعي . 

o تصحيح األخطاء الشائعة في االستعمال اللغوي . 

o ، توصيل المعنى باستخدام اللغة الفصحى و منح مستخدمي اللغة القدرة على التعبير عن النفس

 المعاصرة

o ا على نحو ييسر إدراك المعاني والتفاعل قراءة النصوص العربية بسال ا صحيح  سة ، وفهم اللغة فهم 

 معها

o  الوصول بمستخدم اللغة إلى الكتابة باللغة الفصحى المعاصرة الصحيحة مع تجنب األخطاء

 والغموض اللغوي ، والتدريب على توظيف اللغة في المواقف والمجاالت المختلفة .

 -( :EDCمركز تطوير التعليم ) ج( 

 

 :الرؤية 

ا للتميز في تطبيق االبتكارات التعليمية والتطوير المهني المستمريطمح   .المركز إلى أن يكون مركز 

 :الرسالة 

تتمثل مهمة المركز في العمل على التحسين المستمر لجودة العملية التعليمية ومهارات أعضاء هيئة التدريس 

ماد المعترف بها. يعمل المركز على خلق بيئة تعليمية والهيئة والمعاونة بطريقة تتوافق مع معايير االعت

لى مساعدة أعضاء هيئة إالتدريس والتعلم. ويسعى المركز أساليبإيجابية داخل الجامعة، يمكن أن تزدهر فيها 

ما يتوافق مع احتياجات طالب الجامعة واألولويات المحلية بعلىتطوير طريقة تدريسهم هم وتشجيعالتدريس 

 والوطنية.

 :أهداف المركز 

 التعليم والتعلم. أساليبما يمنح الفرصة لتطوير بخلق بيئة تعليمية إيجابية داخل المؤسسة .1

التعليم الخاصة بهم  أساليبعلى تطوير هم وتشجيعمساعدة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .2

 استجابة الحتياجات الطالب، والجامعة، واألولويات المحلية والوطنية.

 .هاوتطوير هاوتنفيذعدة في تصميم مناهج الدورات وبرامج التدريب المختلفةالمسا .3

تصميم األنشطة التعليمية التي تعزز المعرفة والمهارات المهنية للموظفين المتعلقة ببيئة تعليمية عالية  .4

 الجودة.

جودة العملية تنسيق أنشطة المركز مع أنشطة المراكز والوحدات واألقسام العلمية بالجامعة لالرتقاء ب

 التعليمية.

 ( مركز الترجمة )تابع لكلية اللغات والترجمة(:د
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 -:رؤية مركز الترجمة –

توفير ترجمة عالية الجودة ودقيقة للوثائق  إلىمركز الترجمة بجامعة فاروس باإلسكندرية يسعى 

التكنولوجي فيها، داء المهني للترجمة وتوظيف الجانب للغة العربية وإليها مما يحسن األوالنصوص من ا

في  مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العلمية علميمما يؤدي إلى توثيق الروابط والتبادل الثقافى وال

 مجال عمل النشاط المجتمعى وتحقيق التنمية المهنية والمجتمعية المستدامة.

 -:رسالة مركز الترجمة –

وتوظيف الجانب التقني فيها يها وإليلتزم مركز الترجمة باإلسهام في دفع حركة الترجمة من اللغة العربية 

المنافسة  ىة علوالمشاركة فيها وفق معايير دقيقة وذلك لضمان جودة الترجمة واالعتماد لجعل الجامعة قادر

خدمة المجتمع واحتياجاته في شتي ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية بجودة عالية وتوجيها ل

 المجاالت المختلفة.

 -أهداف مركز الترجمة: –

شتى المجاالت المهنية والبحثية بما يساعد على حل في  القيام برسالتهافي  التعاون مع الجامعة .1

 .المشاكل الواقعية داخل وخارج الجامعة

مجال في  ألخرى والهيئات العلميةمع الجهات المجتمعية ا علميتوثيق الروابط والتبادل الثقافى وال .2

 عمل النشاطالمجتمعى.

 .يهاوإلاإلسهام في دفع حركة الترجمة من اللغة العربية .3

خلق بيئة ثقافية ومهنية وعلمية توفر للطالب فرص التطوير الذاتي وإكساب الطلبة والخريجين  .4

 .خبرات عملية من خالل تدريبهم وإعدادهم لخدمة المجتمع

 

 -اآللى:مركز الحاسب ه(

 : الرؤيـــة- 

ان نصبح قادة في مساعدة المتعلمين للوصول إلى التقدم المنشود في مجال الحاسب االلي، والتعامل مع 

 تقنيات الحاسب اآللي واالتصاالت الجديدة، ومواجهة مختلف تحديات الحياة.

 :الرسالة- 

والمقررات المطلوبة للمشاركة تزويد الطالب بالجودة الفكرية إلى  يهدف مركز فاروس للحاسب االلي

و لتحقيق هدفنا، قمنا بتطوير برامج تعليم الحاسب االلي بشكل ملحوظ .الفعالة في البيئات المحلية والدولية

 .قام بأدائها نخبة من المدربين ذوي الخبرةو على أسس علمية

 

 -مركز التدريب الميدانى :و(

 -الرؤيـــة : •

سوق العمل حيث و تحقيق تكامل مثمر بين جامعة فاروسفي  العوامل المهمهيعد التدريب الميدانى احد 

 رفع مستوى تأهيلهمفي  تساهمالتي  تحرص الجامعة على إعطاء طالبها القدر الكافى من الخبرة التطبيقية

يمكنهم من و ينمى خبراتهمو بيئة عمل حقيقية مما يزيد من مهارتهمفي  ممارسة ما تم دراستهو تطبيقو

المستقبل كما يتيح للمؤسسات المختلفة التعرف على الطالب في  المواقع الوظيفية المختلفةفي  جاحالن

رفع معدل توظيف في  يساهم هذاو المواقع الوظيفية المختلفة بعد تخرجهمفي  الختيار االنسب منهم

 . الدوليةو االقليميةو خريجى الجامعة على المستويات المحلية
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 :الرسالة- 

ذلك عن طريق تحفيز الطالب و العملى لخريجيهاو علميجامعة فاروس إلى النهوض بالمستوى التهدف 

معارفهم و تطويرمهاراتهمو على االلتحاق بفرص تدريبية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على تنميه

يقية وتمكن خريجيها من خدمة المجتمع مع تحقيق التكامل بين المهارات التعليمية والبحثية والتطب

وحرصا من جامعة فاروس على توفير القدر الكافى من الخبرة الميدانية لطالبها فقد أولت اهتماما كبيرا 

متابعة من الجامعة وفق آليه و ببرنامج التدريب الميدانى بالتنسيق مع قطاعات العمل المختلفة بإشراف

تدريب الميدانى اجبارى طبقا للوائح تاكيدا على ذلك فان الو محددة للتأكد من تحقيق األهداف المنشودة.

 الكليات الداخلية.

 

 -ريادة األعمال:و مركز اإلعداد المهنيز(

 : الرؤيـــة- 

التميز لجامعة فاروس في مجال و تم تأسيس مركز اإلعداد المهني وريادة األعمال لتحقيق القدرة التنافسية

 اإلقليميو ريادة األعمال على المستوى المحليو اإلعداد الوظيفي

 :الرسالة- 

خريجى جامعة فاروس لتحقيق حياة و ريادة األعمال بتقديم المساعدة لطالبو يلتزم مركز اإلعداد المهني

 تسهيالت مادية ،و ذلك من خالل تقديم برامج تدريب متخصصةو مهنية ناجحة في المستقبل ،

 إستشارات توظيف ، وبرامج ريادة األعمال.و

 

 :األهداف- 

o  تفاعليو تدريبي إيجابيخلق مناخ 

o مؤهلينو تحقيق رسالة الجامعة من خالل إمداد المجتمع بخريجين  مدربين 

o الصناعةو الخبرة العمليةو تقليل الفجوة بين الدراسة األكاديمية 

o خريجى الجامعة  لتأهيلهم على اقتناص  وظائف متميزةو تقديم وحدات تدريبية محددة لطالب 

o خريجى الجامعة  لتأهيلهم على ريادة األعمالو لطالب تقديم وحدات تدريبية محددة 

 

 -مركز مهارات االتصال:ح(

 

 : الرؤيـــة- 

تقديم خريجين لسوق العمل المحلي والدولي قادرين على التواصل الناجح مع كافة شرائح المجتمع في مختلف 

 الظروف العملية واألكاديمية.

 :الرسالة- 
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 اجامعة فاروس وتدريبهم على تقديم أنفسهم وعرض أفكارهم شفهي  والعرض لطالب تصال تنمية مهارة اال

 وكتابة  بطريقة فعالة تقودهم إلى التميز والريادة في حياتهم.

 :األهداف- 

o هاوالتأكيد علي فوائد التواصل الفعال مع مختلف الفئات في العمل والحياةب تعريف الطالب. 

o على المهارات المهنية لمساعدة الطالب على التميز في التواصل  ةقائم ةتوفيرطرق تدريسي

 .الشفوي والكتابي

o تفاعليو تدريبي إيجابيمن خالل مناخ يالتواصل الفعال واألخالق تشجيع الطالب على . 

o  تعزيز مهارات الطالب على العمل في فريق وترك أثر إيجابي أينما كانوا يعملون. 

o للعمل لمساعدتهم على  ةوالمقابلة الشخصي ةالذاتي ةتدريب الطالب على مهارات كتابة السير

 . الوظائف المناسبة  يجادإ

 -وحدة كونفوشيوس: (ط

 : الرؤيـــة- 

ها هو توسيع ئنشاإاللغة الصينية بجامعة فاروس منذ األخير لوحدة كونفشيوس لتعليم و الهدف األول إن    

لذلك يحرص المركز على اختيار نخبة من و الفكرية.و ،الشخصيةو، الثقافيةو ،اللغويةهم مداركوأفقالطالب 

 اجتهاد.و هيئة التدريس القادرة على توصيل المعرفة بجد

 :الرسالة- 

بين  علميبوجه عام وتعزيز التعاون ال يالصين- يإطار تفعيل التعاون المصرفي  الوحدةيأتى إنشاء هذه 

فاروس ومعهد كونفشيوس بجامعة القاهرة بوجه خاص بحيث تخدم هذه الوحدة الطالب الذين يدرسون جامعة 

. ويتمتع يدرللغة الصينية من المجتمع السكنتعلم افي  فاروس كما تخدم الراغبين ةجامعفي  اللغة الصينية

يتمتع بها طالب المعهد الرئيسي بجامعة القاهرة التي  فاروس بكل المزاياجامعة  -طالب وحدة كونفشيوس

المعسكر في  شتراكماجستير / دكتوراه أو االمن منح دراسية لمدة شهر أو فصل دراسى أو عام أو 

 ينظمه المعهد .الذي يالصيف

 -:مركز ضمان الجودةك(

 

 : الرؤيـــة- 

وخدمة المجتمع وتعزيز قدرات جامعة فاروس  علميتطبيق نظم متكاملة لضمان جودة التعليم والبحث ال

 للتحسين المستمر والتي تمكنها من أن تكون واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليميا ودوليا .

 :الرسالة- 

https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
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البرامج في  التطوير المستمرو ان الجودةرساء معايير لضمإضمان الجودة بجامعة فاروس عملية يقود مركز 

دوليا ، كذلك يقدم المركز الدعم و قليمياو سوق العمل محلياو تلبى احتياجات المجتمعالتي  البحثيةو التعليمية

 الدولى .و المناسب لتأهيل كليات الجامعة العتمادها على المستويين القومىو الفنى المتكامل

 :األهداف- 

o وأهدافهاورسالتها الجامعة افة الجودة بما يحقق رؤية نشر ثق. 

o  تعزيز بناء القدرات الذاتية لكليات الجامعة على مباشرة التقويم الذاتى طبقا لمعايير الهيئة القومية

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

o متابعة آليات تطوير البرامج واللوائح الدراسية بكليات جامعة فاروس. 

o اسمعتها دولي   كاديمية وتعزيزلكليات الجامعة ولبرامجها األعتمادتوسيع نطاق اال. 

o  رفع مستوى رضا المجتمع عن مخرجات منظومة التعليم بالجامعة من خريجين وبحوث وخدمات

 .مهنية ومجتمعية تتفق مع المعايير القومية واإلقليمية والدولية

o لجودة بالكلياتوحدات ضمان او تحقيق تواصل فعال بين مجلس إدارة المركز. 

o تطوير القواعد التنفيذية للوائح الجامعة التنظيمية مما يعزز المرونة والشفافية. 

o وآلياته مجال نظمضمان الجودةفي  تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات بالجامعة. 

o ضمان الجودة واالعتماد على المستوى القومى واإلقليمى والدولى التعاون مع هيئات. 

o  إجراء الدراسات التحليلية و تواجه تطوير األداء على جميع المستوياتالتي  المعوقاتتشخيص

 .مختلف المجاالتفي  واقتراح الحلول والخطط المناسبة للتحسين

 

 -مركز استشارات النشر الدولي والنانوتكنولوجي:ل(

 

 : الرؤيـــة-  

مجال أبحاث  يالدولي بجميع مراحله وف ال النشرإمداد الباحثين بالتخصصات المختلفة باستشارات في مج

 .النانوتكنولوجي المتنوعة

 

 

 :الرسالة- 

في جميع مراحل النشر مما يحقق تطوير  ي ابحاث دولاألنشر الالزمة لمهارات الطرق ولإرشاد الباحثين ل

والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في  لخدمة المريضمستوى البحث العلمي وزيادة النشر الدولي وذلك 

 مجال البحث العلمي.

 

 :األهداف- 

o   ازيادة عدد األبحاث الدولية الصادرة باسم جامعة فاروس سنوي. 

o تحفيز وتعزيز أبحاث النانو تكنولوجي التي تتم بمعمل النانو تكنولوجي بكلية الصيدلة. 

o  لطرق ومهارات نشر  وإرشادهم الباحثين ةمساعدداخل فاروس عن طريق تحفير عملية النشر الدولي

 .في جميع مراحل تحضير البحث اأبحاثهم دولي  

o  إبقاء الباحثين في مواكبة مستمرة لما يستحدث من مهارات وتطورات في عملية النشر

 .لمواجهة مشاكل رفض األبحاث الدولي
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o رفع الترتيب الدولي لجامعة فاروس ضمن التصنيف العالمي للجامعات. 

o تعزيز عملية تكوين كوادر داخلية بجامعة فاروس من أعضاء هيئة التدريس. 

o  تكوين فرق عمل متنوعة التخصصات من الباحثين داخل كلية الصيدلة وباقي كليات الجامعة إلنتاج

 أبحاث ذات مستوى أعلى في النشر الدولي

 

 مركز التربية العسكريةم(

 

 : إجراءات التربية العسكرية

 

o الطالب إلى مكتـب تلقـي الطلبـات )المبنـى النظـري( لتحريـر طلـب لسـداد قيمـة دورة   هيتوج

 2017التربية العسكرية ما قبل دفعة 

o يتوجه الطالب إلى الخزينة الرئيسية )بكلية الهندسـة( أو البنـك لسـداد قيمـة دورة الرتبيـة العسكرية 

o ى اإلداري )الـدور األول( لتسـليم مـا يفيـد بالسـدادالطالـب إلى مكتـب التجنيـد بـالمبن  هيتوجـ 

 سوف يقوم بالحضور بها.التي  وتحديد ميعاد الدورة العسكرية

 

 

 جامعة سياسات التعليم والتعلم بال

مجال التعلـيم والـتعلم وذلك لتطوير معايير الفاعلية في  جامعة فاروس باإلسكندرية سياسات واضحةل

 على كل من:التعليمية باالرتكاز 

 

 مواكبة سوق العمل لتطوير البرامج والمقررات. 

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس . 

 رفع كفاءة الطالب. 

 ناسبلمتوفير  اإلمكانيات المادية والمناخ التعليمي ا. 

 كما ان  سياسات التعليم والتعلم بالجامعة تقوم على مبدأ التقويم المستمر وربط  البحث العلمي

لعملية التعليميةبتطوير ا  

. 
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 :التعليم والتعلم سياساتأهداف 

  واإلقليمي والدوليالمحلي  التعليم والتعلم بكل كليات الجامعة على المستوى أساليبتطوير وتعزيز. 

 توفير  البيئة التعليمية المناسبة طبقا لمعايير  الجودة. 

 التعليم واالعتماد تحقيق مواصفات الخريج طبقا للمعايير الهيئة القومية لضمان جودة. 

 

 :أسياسات التعليم والتعلم الخاصة بالبرامج التعليمية والمناهج والمقررات الدراسية

 وضع وتطوير البرامج التعليمية والمناهج والمقررات في  تطبيق  المعايير  االكاديمية المرجعية

 .الدراسية

 التي  جات المجتمع والثقافات المختلفةربط  البرامج التعليمية واالمناهج والمقررات الدراسية باحتيا

 .يتعامل معها الخريج

  ارتكاز طرق تدريس المقررات على طرق التعلم الذاتي ومنهجية التعلم مدى الحياة والتعلم بالمشاركة

 .وااالكتشاف

 التعلم بناء على نتائج  أساليبالتطوير المستمر للبرامج التعليمية واالمناهج والمقررات الدراسية و

 . مجال التعليمفي  البحث العلمي

 الخارجي للبرامج التعليمية واالمناهج والمقررات الدراسيةو المراجعة والتقويم الداخلي. 

 المقررات الدراسية على اكساب الطالب المهارات والمعارف و تركز البرامج التعليمية والمناهج

 .سوق العملفي  الالزمة للتطبيق

 تحقيق  االهداف التعليميةفي  بط  التفاعلي بين الطالب والقائمين على التدريس الر. 

 العملية التعلمية كبديل للكتاب الجامعيفي  استخدام المراجع العلمية ذات القيمة. 

 استخدام طرق مختلفة لتقويم االنجاز العلمي للطالب لتحقيق  عدالة التقويم. 

  نتائج االمتحانات المختلفةاتاحة اجراءات لتظلمات الطالب من. 

  توثيق جميع اإلجراءات االدارية ألعمال االمتحانات والكنتروالت بما يضمن السرية التامة والدقة

 . والعدالة

 

 :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالطالب

 تضمن قبول مستوى من الطالب قادر على العمل لتحقيق التي  تطبيق  سياسات القبول والتحويل

 .مخرجات التعلم المستهدفة

 العملية التعليمية وذلك بتطبيق  نظام التعليم التفاعليفي  المشاركة الفعالة للطالب. 

 تشجيع الطالب على التميز، االبداع واالبتكار وذلك برعايتهم من خالل مركز ريادة االعمال. 

 كاديمياألللطالب المتعثرين وذلك بتطبيق قواعد اإلرشاد  كاديميتوفير الدعم األ. 

 توفير الدعم المادى والصحى والنفسى للطالب. 

 وضع آلية لتلقى الشكاوى والمقترحات والعمل على حلها. 

 وضع آلية للتخلص من الدروس الخصوصية. 

 التغلب على الكثافة العددية بتقسيم الطالب إلى مجموعات. 
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 نشطة العملية والثقافية والرياضية مختلف األفي  توفير التسهيالت المادية وااالدارية لمشاركة الطالب

 . والمجتمعية

 مختلفة أساليبتقويم الفاعلية التعليمية باستخدام في  مشاركة الطالب. 

 

 :سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم

 المباني التعليمية مطابقة لمعاييرالجودة. 

  طرق التعلم الذاتى و معاملو قواعد بيانات عالميةو المختلفة من مكتباتتوفير  مصادر التعلم

 . والتحديث المستمر لها

 توفير بيئة آمنة للعملية التعليمية. 

  النظم اإلدارية ذات الصلة المباشرة بالعملية التعليمية واضحة ودقيقة ومعلنة للطالب والقائمين على

 .العملية التعليمية

 خدام مصادر التعلم واضحة ودقيقة ومعلنةمعايير وإجراءات است. 

 الصيانة الدورية للبنية التحتية والمباني التعليمية وجميع الوسائل التعليمية . 

 توفير تسهيالت الدعم للبرامج التعليمية مثل برنامج power campus , blackboard 

 

 الخدمات الطالبية بجامعة فاروس

  مكتب القبول والتسجيل 

والتسجيل بجامعة فاروس هو بوابة الطالـب إلى الحيـاة الجامعيـة وهـو الـذي يعنـى بشئونه بدءا مكتب القبول 

أداء خدمات الطالب فيما بعـد التخرج ، ويعمل مكتب في  من االتحاق بالجامعة وحتى تخرجه ، كما يستمر

ين جميع البيانـات القبول والتسجيل على خدمة الطالب من خالل برنامج إلكترونـي شـامل يقوم بتخز

الطالبيـة بـدءا مـن تـاريخ االلتحـاق ، كمـا يقـوم أيضـا باالحتفاظ بتسجيالت المقررات والتقديرات وجميع 

 المعامالت المالية للطالب.

  األنشطة الطالبية 

ديم تقفي  اهتمت جامعة فاروس منذ نشأتها بالنشاط الطالبي بكل صوره وأنواعه  القتناعها التـام بـدورها

كل المجاالت العلمية والثقافية والبدنيـة والقياديـة. ويقـوم الطالـب فـوراالتحاق  بالجامعة في  خريج متميز

الجامعة متنوعــة في  األنشطة الطالبية. بتعبئة استمارة أنشطة طالبية يحدد فيها نوع النشاط الذي يرغب فيه

الرحالت ، وكـذلك الجمعيات و االجتماعية -الرياضية - لفنيــةا -العلميــة -وتغطــي كــل المجاالت: الثقافيــة 

تهدف إلى خدمة المجتمع  وتضم بين أعضائها طالب من جامعة التي  العلميـة ومنظمـات المجتمع المدنى

فاروس وتقدم إدارة الجامعة كامـل الدعم لجميع هذه االأنشطة سواء ماليـا أو بتـوفير كافـة المتطلبـات مثـل 

عب الرياضـية لكـرة القدم والسلة واليد والتنس . والمسرح الطالبى  الذي يسع خمسمائة مـدعو والـذي المال

 يحتضن المناسبات والحفالت الطالبية.

 معامل اللغة 
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تتيح الجامعة فرصة لدراسة وتعلم العديد من اللغات االجنبية المختلفة مثل اللغة اإلنجليزية والفرنسية 

الية واألسبانية والصينية بمعامل كلية اللغات والترجمة المجهزة بالعديد من المواد التعليمية واأللمانية وااليط

 السمعية والبصرية والمتصلة بشبكة األنترنت.

  عيادات طب األسنان 

قامت الجامعة بإنشاء عيادة خارجية بكلية طب األسنان مجهزة بأحدث األجهزة الطبية لتقديم الخدمات الطبية 

تكاملة ويدير العيادة نخبة من أكفأ األساتذة ويساعدهم طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى وتقدم بصورة م

 الخدمة لكافة افراد المجتمع والطلبة والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة .

  عيادة العالج الطبيعى 

ة مجهزة بأحدث االجهزة قامت الجامعة بإنشاء عيادة خارجية للعالج الطبيعى بكلية العالج الطبيعى بالجامع

الطبية ويقدم أخصائى العيادة الخدمة الطبية الكاملة والرعاية السليمة العلمية للمرضى ويديرالعيادة نخبة من 

أكفأ األساتذة ويساعدهم طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى وتقدم الخدمة لكافة افراد المجتمع والطلبة 

 والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة .

   الخدمة اإللكترونية 

تعمل جامعة فاروس على توفير خدمات إلكترونية متميزة لطالبها لدفع العملية التعليمية وذلك من خالل 

وخدمة اإلنترنت االسلكية والبريد اإللكترونى  www.pua.edu.egالموقع اإللكترونى للجامعة  

 الجامعى للطالب .

 الخدمة البنكية 

 الدراسية وانجاز جميـع المعـامالت البنكيـة، يوجـد فـرع للبنـك التجـاريلتسهيل سداد المصروفات 

 داخل جامعة فاروس لتقديم خدمة بنكية متميزة للطالب. (CIB)الدولي 

 مركز النسخ 

 لتــوفير المـادة العلميــة للمقــررات، أنشــأت الجامعــة مركـزا للنســخ تتــوفر بــه  جميــع المحاضرات

 لحصص العملية بأسعار خاصة لطالب الجامعة.ومذكرات ا

  الخزانات الخاصة 

( لحفظ متعلقاته الشخصية Lockerيمكن لكل طالب من طالب الجامعة الحصول علـى خزانـة خاصـة )

 وذلك من خالل مكتب القبول والتسجيل نظير سداد رسوم مناسبة تحددها الجامعة.

 االمن الجامعى 

لى توفير مناخ آمن لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهـا. تهدف إدارة االمن بالجامعة إ

األمن الجامعى بجميع منشآت الحرم الجامعى لضمان األمان بما يتوافق مع  ويوجد عدد وافر من أفراد

 اللوائح الجامعية .
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  موقف السيارات 

الي تسـع حو يميـةن المبـاني التعليوجد بالجامعة مساحة هائلة النتظار سـيارات الطـالب علـى مقربـة مـ

 سيارة. 1000

 المواصالت والسكن 

كن ألى توفير وسيلة الموصالت والسكن لمن يرغب من الطالب. ويمفي  تقوم الجامعة بدور الوسيط 

سكن اد الطالب  من خالل مكتب القبول والتسجيل االتصال بالوكالء المسئولين عن نقل الطالب وإيج

 المناسب لهم.

 صوت جامعة فاروس صحيفة 

الل خكمجال تدريبى للطالب بحيث يتعلمون من ” صوت جامعة فاروس“تصدر كلية اإلعالم صحيفتها 

 الصحيفة التحرير واإلخراج الصحفي وفهم قضايا واحتياجات المجتمع.

 الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

لك  عاة ذجامعة فاروس تقدم خدمات وتسهيالت اضافية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تم مرا 

 .اثناء  التصميم  المعمارى  للجامعة  بوضع  تسهيالت  لحركة  كراسي  اإلعاقة المتحركة

 وتشمل:

 لمبانى .اعمل ممرات خاصة لسهولة الوصول إلى   -

 اسية.الفصول الدرو لمدرجاتاو تصميم واسع البواب المصاعد   -

 مجمع المالعب جامعة فاروس باإلسكندرية 

مجموعة متكاملة من المالعب أعدت خصيصا ا 

 لتقديم تدريبات ومباريات إحترافية .

 )ملعب كرة قدم كبير )نجيلة طبيعية 

  مالعب كرة قدم خماسية  )نجيلة صناعية

 فاخرة( 

 .)ملعب سلة  )أرض أكريليك 

    ).ملعب كرة طائرة )أرض أكريليك 

   ).ملعب كرة يد )أرض أكريليك 

    .تنس  طاولة 

  ).فستيرات خلع مالبس  )رجالى /حريمى 

   . دواليب خاصة لكل العب 
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   .حمامات مجهزة 

   .تند شمسية لكل ملعب 

 مساحتها كما يلى:و يمكن حصر المنشآت الرياضية

o  مسطح( . 2) م9040مساحته  و ملعب كرة قدم 1عدد 

o  مسطح ( . 2) م1056مساحته  و ملعب كرة يد1عدد 

o  مسطح ( . 2) م512مساحت و ملعب تنس 4عدد 

o  مسطح ( . 2) م242مساحته  و ملعب كرة طائرة1عدد 

o  مسطا ( . 2) م60مساحته  و مبنى تغير  مالبس 

o  = 2م 32662مجموع مساحة المنطقة المتاحة لممارسة الطالب لألنشطة الرياضية 

 ة مسرح الطالبي : قاع 

مسرح طالبى لألنشطة الفنية لطالب كليات    

 جامعة فاروس.

 2م. 1550المساحة المسطحة =  -

 كرسى. 500السعة :  -

 المسرح مجهز بالوسائل السمعية -

نظم اإلضاءة الخاصة و البصريةو

 2عدد و بالعروض الفنية

 جهاز عرض بيانات بشاشتين بموتور تحكم على جانبى المسرح.  -

 يق.والحر مكافحة حريق  أوتوماتيك مطابق الشتراطات هيئة الدفاع المدنىو نظام إنذار حريق  -

 غرف لتغيير المالبس رجالى وحريمى خاصة بالعروض الفنية. 2عدد  -

 الطالبات.و دورة مياه للطلبة 4عدد  -

 أبواب للخروج على جانبى القاعة عليها عالمات إرشاد خروج ضوئية. 4وجود عدد  -

 باب طوارئ خلف المسرح . 2دد يوجد ع -

  صالة متعددة األغراض )مركزية لجامعة

 فاروس( : 
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 صالة متعددة األغراض لإلحتفاالت والمؤتمرات والندوات والعروض  الفنية واالجتماعات العامة

 المعارض.و

 2م 836المساحة المسطحة =  -

 كرسى. 1000سعة  -

 مجهزة بتكييف مركزى. -

 ميكروفونات السلكية.و نظام صوتيات بسماعات حائطية -

 جهاز عرض بيانات بشاشتين بموتور تحكم على جانبى المسرح. 2عدد  -

 سبوتات إضاءة ديكوري فاخرة.و نظام إضاءة متميز بنجف كريستال -

 مكافحة حريق أوتوماتيك مطابق الشتراطات هيئة الدفاع المدنى والحريق .و نظام إنذار حريق -

 وحريمى خاصة بالعروض الفنيةغرف لتغيير المالبس رجالى  2عدد  -

 دورة مياه رجالى وحريمى. 2عدد  -

 اثنان  على جانبى القاعة عليهاو اجهة القاعةفي و أبواب للخروج منها خمسة 7وجود عدد  -

 علمات إرشاد خروج ضوئية. -

 باب طوارئ خلف المسرح. 2يوجد عدد  -

 العيادة الطبية :  

للطالب والطالبات وذلك بتوفير عيادة مالئمة للخدمة تسعى جامعة فاروس لضمان األمن والسالمة 

 الطبية واإلسعافات األولية .

  :مكونات العيادة

 .غرفة كشف 2عدد  -

 .غرفة للطبيب المناوب -

 .صالة انتظار للطالب أمام غرف الكشف -

  :التجهيزات

 عصرا 4ص وحتى الساعة  9العيادة مجهزة يتواجد بها طبيب واحد وممرضة من الساعة  -

 467سرير/ 1طالب وطالبة.( وتم تجهيز العيادة بأربعة أسرة )  750طبيب/  1قدرة االستيعابية: )ال

 دوالب لألدويةو جهاز قياس ضغط  وسكر 2أسطوانة اكسجين و 2و nebulizers 2طالب( و

 .اإلسعافات األوليةو العامة
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بمرور آمن  مكانيسمحو الهبوطو و جود تجهيزات تسمح لذوى االحتياجات الخاصة الصعود -

 .لتوافر حمام خاص لطالب أوالطالبة بكل دورة مياه ضافةللكرسى أو العجلة المتحركة باإل

  :تزويدها بعدد من األجهزة الجديدة على النحو التاليو و تم تعديل العيادة

 .سرير متحرك للطوارئ ب  حامل للمحاليل 1عدد 

 .لوحة فحص األشعة

 عدد واحد كرسي متحرك بعجل.

 .حد جهاز رسم قلبعدد وا

 عدد واحد جهاز قياس نبضات القلب ومعدل التنفس

 .تحتاج درجة حرارة منخفضة لحفظهاالتي  عدد واحد ثالجة لحفظ األدوية

حجرة كشف، وعدد واحد غرفة طوارئ تم تعديل بابها  2كما تم إعادة تقسيم العيادة بحيث تحتوى على عدد 

( 21حالة الطوارئ, كذلك يوجد )في  عملية الدخول والخروجليصبح متحركا  للداخل والخارج لتسيير 

 كرسي ثابت النتظار الطالب.
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 نبذةعن كلية اللغات والترجمة وبرامجها:

 

الترجمة جامعة فاروس مؤسسة تعليمية بحثية تعمل على تزويد المجتمع بخريجين ذوي كفاءة و كلية اللغات

درسوها،  قادرين على تطبيق أحدث التقنيات في مجال التخصص مع القدرة على التعلم في اللغات التي 

 المستمر لتنمية مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة مجتمعاتهم.

 

 .تابعة لجامعة خاصة: نوع الكلية

 .اللغةاإلنجليزية :لغةالدراسة

 .الساعات المعتمدة :نظام الدراسة

 -:غرافيالموقع الج

 جمهورية مصرالعربية : الدولة

 اإلسكندرية :المحافظة

 

 رؤية ورسالة الكلية وقيمها الحاكمة:

 فيما يلى نص رؤية الكلية ورسالتها:

 رؤية الكلية:

تتطلع كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس إلى أن تصبح مؤسسة تعليمية متخصصة تدعم الريادة والتميز في 

مجاالت اللغة، والترجمة، واألدب من خالل برامج علمية وبحثية قائمة على شراكات محلية ودولية تواكب 

لمختلفة لتحقيق أهداف التنمية التطور التكنولوجي المستمر، وتساهم في الحوار الحضاري بين الثقافات ا

 المستدامة. 

 رسالة الكلية:
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تلتزم كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس بتوفير بيئة تعليمية، وثقافية، وتكنولوجية في مجال دراسات    

اللغة والترجمة لطالب الكلية وخريجيها من خالل شراكات مع المجتمع المحلي والدولي، وتسعى إلعداد 

خالل التطوير المستمر. وتلتزم كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات العصر من 

الكلية بمسئولياتها في ترسيخ القيم األخالقية في التعليم، والتعلم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، وخدمة 

 المجتمع.

 القيم الحاكمة لكلية اللغات والترجمة:

 البند األول: نُظم التعليم

يرة لتوفير بيئة تعليمية متميزة لطالبها على المستويين تولي كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس أهمية كب   

الشخصي، واألكاديمي. وكذلك تقدم الدعم الالزم لتشجيع الطالب على التفكير اإلبداعي. وتبذل أقصى الجهد 

لتلبية احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن طريق: المرافق الالزمة،والدعم اللوجيستي، وخصم 

التعلم المدمج، كما تتيح فرص التدريب،  أساليبدراسية كلما تطلب األمر. وتطبق الكلية على الرسوم ال

 واالبتكار، وريادة األعمال. 

 البند الثاني: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية

تعمل كلية اللغات والترجمة جامعة فاروس على تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على البحث العلمي، 

التنمية المهنية، ومواكبة التطور األكاديمي لتعزيز قدراتهم على االبتكار واإلبداع والتميز في مجاالت و

 التخصص. 

 البند الثالث: البحث والتعبير الحر والتعاون بين المجاالت المختلفة

ية األكاديمية، تهدف كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس إلى دعم حرية الفكر والتعبير مع الحفاظ على الهو

والقيم الحاكمة للجامعة. وتحرص الكلية على التعاون مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وقطاع األعمال 

 والمؤسسات والجمعيات األهلية.

 البند الرابع: احترام البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة 

من أجل تنمية مستدامة  2030لعام  تنتهج كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس خطة مصر اإلستراتيجية

 اقتصادي ا في برامج اإلدارة والبرامج األكاديمية والبحثية.و بيئي ا واجتماعي ا
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 البند الخامس: إجراءات الجودة

تتبنى كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس إجراءات الجودة وتحترمها في كل أنشطتها األكاديمية واإلدارية 

 والخدمية.

 :الكليةبرامج 

 جامعة فاروس درجة الليسانس في التخصصات التالية: –تمنح كلية اللغات والترجمة 

 االنجليزية(لغة اللغة اإلنجليزية )ليسانس اللغة االنجليزية والترجمة وليسانس تدريس ال -

 اللغة الفرنسية  -

 اللغة الصينية  -

 اللغة اإلسبانية -

 اللغة التركية  -

 معتمدة ومعادلة من المجلس األعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي.وهذه الشهادات 

 وفيما يلي رسالة وأهداف البرامج األخرى:

 

 -: االنجليزيةاللغةقسم  رسالة

يلتزم برنامج اللغة االنجليزية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بتوفير بيئة تعليمية وعلمية وتكنولوجية لتأهيل 

للعمل في مجاالت الترجمة على تنوعها مما يتيح تلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى الطالب 

والدولي ومواكبة تطورات العصر من خالل الوصول بالطالب إلجادة اللغة اإلنجليزية ولغة أجنبية أخرى من 

ي الداخل والخارج. كما يلتزم اختياره. هذا باإلضافة الى التطوير المستمر للمناهج والشركات المجتمعية ف

البرنامج بمسئوليته في إرساء القيم األخالقية في التعليم والتعلم والبحث العلم والتنمية المستدامة وخدمة 

 المجتمع

 

 :إلى إعداد الطالب لما يلي االنجليزيةهدف قسم اللغة ي

الفرنسية او اختيارهم )اإلسبانية أو القراءة والكتابة والتحدث بطالقة الفرنسية والعربية ولغة أخرى من  -1

األلمانية أو الصينية أو اإليطالية أو التركية( ، لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت اللغات والترجمة من 

 .االنجليزيةوإلى 

 .الصحيحة وإجراء محادثات مباشرة معهم االنجليزيةالتواصل مع اآلخرين باللغة  -2

 .ت واالتصاالت وتطبيقها في الترجمة التحريرية والشفويةاستخدام تقنية المعلوما -3
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 .إتقان الترجمة الكتابية والشفوية -4

 .بدقة وأمانة… على ترجمة النصوص من مختلف المجاالت السياسية واألدبية والعلمية وغيرهاالقدرة  -5

مع الحفاظ على  واالنجليزيةالتفاعل البناء مع الثقافات األخرى وخلق الجسور بين الثقافتين العربية  -6

 .هويتهم الوطنية

 .أن يكونوا مترجمين وباحثين متخصصين في مجاالت الترجمة -7

 

 -الفرنسية : اللغةقسم رسالة

في  يلتزم برنامج اللغة الفرنسية والترجمة بتوفير بيئة تعليمية وعلمية وتكنولوجية لتأهيل الطالب للعمل

والدولى ومواكبة المحلي  يتيح تلبية احتياجات سوق العمل على المستويينمجاالت الترجمة على تنوعها مما 

تطورات العصر من خالل الوصول بالطالب الجادة اللغة الفرنسية ولغة أجنبية أخرى من اختياره  . هذا 

الداخل والخارج. كما يلتزم البرنامج في  الى التطوير المستمر للمناهج والشراكات المجتمعية ضافةباإل

 التعليم والتعلم والبحث العلم والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع .في  ارساء القيم األخالقيةفي  مسئوليتهب

 :هدف قسم اللغة الفرنسية إلى إعداد الطالب لما يليي

القراءة والكتابة والتحدث بطالقة الفرنسية والعربية ولغة أخرى من اختيارهم )اإلسبانية أو األلمانية أو  -1

ينية أو اإليطالية أو التركية( ، لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت اللغات والترجمة من وإلى الص

 .الفرنسية

 .التواصل مع اآلخرين باللغة الفرنسية الصحيحة وإجراء محادثات مباشرة معهم -2

 .استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وتطبيقها في الترجمة التحريرية والشفوية -3

 .إتقان الترجمة الكتابية والشفوية -4

 .بدقة وأمانة… على ترجمة النصوص من مختلف المجاالت السياسية واألدبية والعلمية وغيرهاالقدرة  -5

التفاعل البناء مع الثقافات األخرى وخلق الجسور بين الثقافتين العربية والفرنسية مع الحفاظ على هويتهم  -6

 .الوطنية

 .مترجمين وباحثين متخصصين في مجاالت الترجمةأن يكونوا  -7

 رسالة قسم اللغة الصينية:

قسم اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة جامعة فاروس بدوره في تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة  يلتزم  

ها، والسياحة المجاالت المختلفه مثل الترجمة بأنواعفي  تعليمية وثقافية وتكنولوجية لتأهيل الطالب للعمل
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. في كل من مصر والصين والدوليواإلرشاد والتدريس من خالل شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي 

القسم  تميزكما ي ،يسعى القسم إلعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة تطور العصر

يلتزم القسم بمسئوليته في إرساء . والصينيينبتوفير أساتذه متخصصين في تعليم اللغة الصينية من المصريين 

 القيم األخالقية في التعليم والتعلم والبحث العلمي والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

 :هدف قسم اللغة الصينية إلى إعداد الطالب لما يليي

إلسبانية أو قراءة وكتابة وتحدث الصينية والعربية بطالقة ولغة أخرى من اختيارهم )الفرنسية أو ا .1

األلمانية أو اإليطالية أو التركية( ، لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت اللغات والترجمة من وإلى 

 ؛الصينية

 .التواصل مع اآلخرين باللغة الصينية الصحيحة وإجراء محادثات مباشرة معهم .2

 .تابية والشفويةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقها في الترجمة الك .3

 .في الترجمة الكتابية والفوريةالبراعة  .4

 .بدقة وأمانة… على ترجمة النصوص من مختلف المجاالت السياسية واألدبية والعلمية وغيرها القدرة .5

التفاعل البناء مع الثقافات األخرى وخلق الجسور بين الثقافتين العربية والصينية مع الحفاظ على هويتهما  .6

 .الوطنية

 .أن يكونوا مترجمين وباحثين متخصصين في مجاالت الترجمة .7

 سبانيةرسالة قسم اللغة اإل

وتكنولوجية لتأهيل الطالب للعمل وثقافية  كلية اللغات والترجمة بتوفير بيئة تعليميةبيلتزم قسم اللغة اإلسبانية 

مثاللترجمة بأنواعها، والسياحة واإلرشاد والتدريس مما يتيح مواكبة احتياجات سوق  ةالمجاالت المختلف يف

جادة اللغة اإلسبانية واللغة ومتطلبات تطور العصر من خالل الوصول بالطالب إل يوالدول يالعمل المحل

 يلمجتمعية فلى التطوير المستمر للمناهج والشراكات اإضافةنجليزية ولغة أخرى من اختياره. هذا باإلاإل

الداخل والخارج. يلتزم القسم بمسئوليته في ترسيخ القيم األخالقية في التعليم، والتعلم، والبحث العلمي، 

 والتنمية المستدامة، وخدمة المجتمع.

 ويهدف قسم اللغة اإلسبانية إلى اآلتي:

لفرنسية أو األلمانية أو قراءة وكتابة وتحدث اإلسبانية والعربية بطالقة ، ولغة أخرى من اختيارهم )ا.1

الصينية أو اإليطالية أو التركية( ، لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت اللغات والترجمة من وإلى 

 .األسبانية

 .التواصل مع اآلخرين باللغة اإلسبانية الصحيحة ، وإجراء محادثات مباشرة معهم2 .

 .وتطبيقها في الترجمة الكتابية والشفويةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3 .
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 .في الترجمة الكتابية والمتتالية البراعة في4 .

 .بدقة وأمانة… على ترجمة النصوص من مختلف المجاالت السياسية واألدبية والعلمية وغيرهاالقدرة 5 .

انية واألمريكية الالتينية مع التفاعل البناء مع الثقافات األخرى وإقامة الجسور بين الثقافات العربية واإلسب6 .

 .الحفاظ على هويتهم الوطنية

 .أن يكونوا مترجمين وباحثين متخصصين في مجاالت الترجمة7 .

 

 التركية رسالة قسم اللغة

وفير بيئة تعليمية، تب كلية اللغات والترجمةبيلتزم قسم اللغة التركية 

مما لترجمةبأنواعها،والسياحةواإلرشاد،والتدريسا مثالةالمجاالتالمختلفيبللعملفاللتأهياللطوتكنولوجيةوثقافية،

ي، والدوليمواكبةاحتياجاتسوقالعماللمحليتيح

إضافةهذاباإل.نجليزيةولغةأخرىمناختيارهجادةاللغةالتركيةواللغةاإلالعصرمنخالاللوصولبالطالبإلتطورومتطلبات

. لىالتطويرالمستمرللمناهجوالشراكاتالمجتمعيةفىالداخلوالخارج

 .يلتزمالقسمبمسئوليتهفيترسيخالقيماألخالقيةفيالتعليموالتعلم،والبحثالعلمي،والتنميةالمستدامة،وخدمةالمجتمعو

 :هدف قسم اللغة التركية إلى إعداد الطالب لما يليي

القراءة والكتابة والتحدث بطالقة التركية والعربية ، ولغة أخرى من اختيارهم )الفرنسية أو اإلسبانية أو  .1

األلمانية أو الصينية أو اإليطالية( ، لتلبية احتياجات سوق العمل في مجاالت اللغات والترجمة من وإلى 

 التركية ؛

 .التواصل مع اآلخرين باللغة التركية الصحيحة ، وإجراء محادثات مباشرة معهم .2

 .والشفويةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقها في الترجمة الكتابية  .3

 .في الترجمة الكتابية والفورية البراعة .4

 .بدقة وأمانة… على ترجمة النصوص من مختلف المجاالت السياسية واألدبية والعلمية وغيرهاالقدرة  .5

التفاعل البناء مع الثقافات األخرى وخلق الجسور بين الثقافتين العربية والتركية مع الحفاظ على هويتهما  .6

 .الوطنية

 .أن يكونوا مترجمين وباحثين متخصصين في مجاالت الترجمة .7
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 اإلمكانيات المادية بالكلية:

 أوال : المدرجات والفصول:

 ( مدرج.2عدد  ) 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D312 100 

2 D210 100 

 200 اإلجمالي

 

 ( فصول دراسية.10عدد ) 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D318 32 

2 D320 32 

3 D328 32 

4 D332 32 

5 D226 32 

6 D232 32 

7 D244 32 



29 | P a g e  
 

8 D224 32 

9 D122 32 

10 D322 50 

 338 اإلجمالي

 

 ثانيا : معامل اللغة:

 ( معامل لغة وترجمة5عدد ) 

 السعة رقم الغرفة م

1 D214 36 

2 D216 36 

3 D117 36 

4 D123 36 

5 D224 15 

 159 اإلجمالي

 

 ثالثا: معامل الكمبيوتر: 

 (  72( جهاز، إجمالي عدد األجهزة )36( معامل كمبيوتر،عدد األجهزة في كل معمل )2عدد.) 

 

 سعة الغرفة رقم الغرفة م

1 D114 36 

2 D116 36 

 72 اإلجمالي

  

 رابعا: الغرف اإلدارية: 

 

 العدد الوصف م

1 
جهاز كمبيوتر( 7مكتبة علمية لجميع األقسام مجهزة بعدد )  

 الستخدام الطالب االنترنت والمكتبة اإللكترونية

1 

 1 غرفة تسجيل الطالب 2
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 1 غرفة كنترول 3

 1 مكتب عميد الكلية 4

 1 مكتب وكيل الكلية 5

 5 مكتب أعضاء هيئة التدريس 6

 7 مكتب أعضاء الهيئة المعاونة 7

 1 مكتب أعضاء هيئة التدريس المنتدبين 8

سكرتاريةمكتب  9  1 

 1 غرفة الجودة 10

 

 

 

 

 

 اتفاقيات تعاون دولية:

 

 XCELINGاالتحاد األوروبي مشروعات 

الترجمة بعمل اتفاقيات مع مشروع" إكسلينج" وهومشروع و قامت كلية اللغات بالتعاون مع االتحاد األوروبي

جامعات مصرية من بينهم جامعة  6جامعات أوروبية و 6ُممول من مشروعات االتحاد األوروبي تتعاون به 

تحدث ا، ومنها اللغة اإلسبانية  كثراأليهدف هذا المشروع إلى تعليم طالب الكلية اللغات األجنبية و فاروس،

 والفرنسية واأللمانية واإلنجليزية واإليطالية ، حيث إن جميع تلك اللغات متوفرة بالمشروع.

 

 

7Ling 

ا إطالق  لتعليم الطالب في الكلية  7Lingبتطبيق  ورش عمل خاصةبالتعاون مع االتحاد األوروبي تم أيض 

 اللغة اإلسبانية واللغة الفرنسية كلغة ثانية .و اللغة اإلنجليزية

 

University College Dublin  

معة إلى مستوى علمي يُتيح الترجمة بجامعة فاروس إلى االرتقاء بنظام التعليم بالجاو تسعى كلية اللغات

لخريجي الكلية اكتساب المهارات المهنية الالزمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي وذلك من خالل 

توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية، وتشمل هذه االتفاقيات:تشجيع تبادل الطالب وأعضاء هيئة 

إلى  ضافةفير منح  دراسية للطالب والهيئة المعاونة، باإلالتدريس والباحثين، وإجراء أبحاث مشتركة، وتو

كما قامت الكلية بإنشاء برامج مشتركة بموجب اتفاقيات .تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة بين الطرفين

 التعاون التي تم توقيعها مع جامعة 
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ك االرتقاء بمستوى التعليم بهدف تدويل التعليم بالكلية وكذل مجال تدريس اللغة اإلنجليزية دبلن بأيرلندا في 

 والبحث.

 

Trinity College 

تقوم كلية اللغات والترجمة بندوات مشتركة  باللغة اإلنجليزية مع جامعة "ترينتى كولج" عبر اإلنترنت 

بجامعة "دبلن" في إطار أنشطة  Trinity collegeو الترجمةو بمعمل االبتكار اللغوي بين كلية اللغات

نحو التميز في اللغويات التطبيقية. "التدريس المبتكر للغة الألجنبية في مصر"  XCELINGمشروع 

 . ERASMUS+والممول من مشروع االتحاد األوروبي 

 

 

MALAYA University  

 سنة كل في وتدرج م.1934 سنة ماليزيا في تعليمية مؤسسة أقدم هيتفعيل التعاون مع جامعة ماليا بماليزيا و

 والعلوم واإلدارة، والهندسة، الطب، خاصة: الفروع كافة في العالم في المتفوقة الجامعات قائمة في

 .واللغويات االجتماعية،

 

Agence Universitaire de la Francophonie 

)AUF( تعتبر الوكالة الجامعية للفرانكفونية مؤسسة دولية تضم الجامعات والمعاهد العليا والشبكات الجامعية

البحث العلمي الناطقة باللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم وتعتبر الُمحرك الرئيسي لتطوير مجالي ومراكز 

من  )AUF (وقد قامت الوكالة الجامعية للفرانكفونيةالتعليم العالي، والبحث العلمي في القمم الفرانكوفونية.

لمركز متخصص للدمج والتكامل إطالق مشروع جديد بخالل مركزها الرقمي الفرانكفونيباإلسكندرية  

المهني لدعم االبتكار وريادة األعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة الفرنسية وعدد من 

 الوكالة مع تعاون اتفاقيات كذلك والترجمة اللغات كلية .أبرمتالمؤسسات الجامعية في مصر وجامعة فاروس

على التحول الرقمي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك تهيئة  برامج للتدريب عمل بهدف للفرنكفونية الجامعية

 الطالب لمتطلبات سوق العمل.
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 القواعد والتنظيمات العامة

 التـقـويم األكـاديــمي

 

إلعى الفصعل الدراسيالصعيفي.ويمتد  ضعافةيشتمل العام األكاديمي على فصلين دراسيين )الخريف والربيعع( باإل

أسععابيع.علما بععأن عععدد  6اسععبوعا بينمععا يمتععد الفصععل الدراسععي الصععيفي 15كععل مععن فصععلى الخريععف والربيععع 

الساعات الفعلية للدراسة خالل الفصعل الدراسيالصعيفي يسعاوى ععدد سعاعات الدراسعة لعنفس المقعررات خعالل 

 فصل الخريف أو الربيع.

 (1مادة )

 ديمي لفصلي الخريف والربيعالتقويم األكا

 .يبدأ التسجيل المعتاد للمقررات قبل موعد بدء الدراسة بأسبوعين وينتهي بنهاية االسبوع الثاني من الدراسة

 يوضح الجدول التالي التقويم األكاديمي العام والمعتمد بجامعة فاروس لفصلي الخريف والربيع

 األسبوع األحـــــــــــــــــداث األسبوع
 الدراسـة واالمتحانات اإلرشــاد األكاديمي والتـسـجـيل

   بدء التسجيل للمقررات وتسديد الرسوم 
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 0  يوم التوعية للطالب الجدد 0

 التسجيل المعتاد للمقررات 1
بدء الدراسة واالمتحانات البديلة 

 لمقررات الفصل السابق
1 

2  نهاية التسجيل المعتاد للمقررات 

 وحذف المقررات إضافة 
 2 

3 
  التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة

 تأخير*

 والحذف للمقررات ضافةنهاية فترة اإل 

 3 

 4  التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة تأخير* 4

5   5 

6   6 

7   7 

 8 امتحانات نصف العام الدراسي  8

9   9 

10   10 

11   11 

12   12 

لمقررات الفصل الدراسي التسجيل المبكر  13

 التالي

 13 

14   14 

 15 آخر أسابيع الدراسة نهاية فترة االنسحاب من المقررات 15

 امتحانات نهاية الفصل الدراسي  16

 )الشفوية ـ العملية ـ التحريرية(

16 

17  17 

18  18 

 19 إعالن نتيجة االمتحانات النهائية  19

20  20 

 قيمة غرامات التأخير سنويا.*يحدد مجلس األمناء 

يمكن لبعض الكليات إجراء امتحانات بصفة دورية أثناء الفصل الدراسيفي مواعيد قد ال تتطابق مع : ملحوظة

 المواعيد الموضحة أعاله.

 (2مادة )

 التقويم األكاديمي للفصل الدراسيالصيفي

  :حتى نهاية األسبوع األولفترة التسجيل. 



34 | P a g e  
 

  :األسبوع األولاالمتحانات البديلة لمقررات فصل الربيع. 

 األسبوع الثانيوالحذف:  ضافةفترة اإل. 

  :من األسبوع الثالث إلى األسبوع الخامسفترة االنسحاب. 

  :األسبوع الرابعامتحانات منتصف الفصل الدراسي. 

  :األسبوع السادسامتحانات نهاية الفصل الدراسي. 

  

 ( مكرر2مادة )

 لقبول أوراق وإتمام تسجيل الطالب المستجد في الجامعة ما يلي: يشترط

 ـ تحقيق المتطلبات األكاديمية لمكتب القبول التابع لوزارة التعليم العالي.1

 ـ تحقيق أي متطلبات أكاديمية إضافية أو امتحانات قدرات أو قبول تضعها الجامعة.2

 التسجيل.وجميع الشروط التي تضعها الجامعة لاللتحاق  ـ توقيع الطالب وولي أمره بالعلم والموافقة على3

لقبول ختبارات اـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري بين الطالب وولي أمره وبين اللجنة الدائمة الخاصة با4

 والتي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 (3مادة )

 أدوار التخرج

 :التخرج بثالثة أدوار في السنة على النحو التالي تحدد أدوار

 ـ دور يوليو1

 ـ دور سبتمبر 2

 ـ دور فبراير3

 الباب الثاني

 نظام تقدير المقررات المتبع في الجامعة

 جيل تقعديريتم تقييم أداء الطالب في كل مقرر على مدار الفصل الدراسي، وعند نهاية كل فصل دراسي يتم تس

 لب.في بيان حالة الطا(CGPA)المعتمدة لكل مقرر ومتوسط نقاط التقدير التراكميالمقررات والساعات 

 (4مادة )

 نظام تقدير المقررات
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-2012يوضح الجدول التالي نظام تقدير المقررات المتبع في جامعة فاروس)ابتداء من العام الجامعي 

2013): 

 ورمز التقدير ووصف التقدير التراكمي تبعا للجدول اآلتي: CGPAيتم تحديد متوسط نقاط التقدير التراكمي 

حساب النسبة المئوية طبقا لما ورد بالمادة حساب نقاط التقدير التراكمي بصورة مستقلة عن طريق *يتم 

 ( من الالئحة الطالبية4)

 وصف التقدير تبعا للنسبة المئوية يتم **

 ***رمز التقدير تبعا لنقاط التقدير

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المقررات ال يمكن تخرجه إال إذا رفع متوسط نقاط التقدير ****

 على األقل 2.00التراكمي إلى 

 نقاط التقدير
 رمز  التقدير

** 

 وصف التقدير

* 

 النسبة المئوية

 )كلية العالج طبيعي(  الكليات األخرى

4,0 A 
 ممتـاز

 100ـ    90  100ـ   90

3,7 A- 85 90ـ أقل من   85 90 ـ أقل من 

3,3 B+ 
 جـيد جدا

 85ـ أقل من   80 85ـ أقل من  80

3,0 B 75  80ـ أقل من   75 80ـ أقل من 

2,7 B- 
 جـيد

 75ـ أقل من   70 75ـ أقل من  70

2,3 C+ 65  70ـ أقل من   67 70ـ أقل من 

2,0 C 67ـ أقل من 63 65ـ أقل من  60 مـقبول  

1,7 C- 
 مـقبول بشرط

*** 

 63ـ أقل من   62 60ـ أقل من  56

1,3 D+ 53   62ـ أقل من  61 56ـ أقل من 

1,0 D 50   61ـ أقل من   60 53ـ أقل من 

0,0 F 60صفر ـ أقل من  50صفر ـ أقل من  راسـب 

0,0 BL في 30أقل من  راسب الئحة %

االمتحان التحريري 

 النهائي

% في 30أقل من 

االمتحان التحريري 

 النهائي
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قعد تظهعر التقعديرات التاليعة فعي بيعان  (،BLإلعى Aمعن )إلى التقديرات االثنى عشر سعابقة العذكر  ضافةباإل

 حالة الطالب:

 

 W  :)بععد انتهعاء فتعرة الحعذف واألضعافة يجعوز للطالعب أن ينسعحب معن دراسعة أى مقعرر حتعى )منسـحب

وذلك بعد موافقة المرشد االكاديمى بشرط  الصيفى(نهاية االسبوع الثانى عشر )االسبوع الرابع فى الفصل 

اال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسعحاب وتععرض حعاالت االنسعحاب االضعطرارى 

بعد هذا الموعد على نائب رئيس الجامعة للنظعر فعى إقرارهعا علعى ان اليخعل االنسعحاب بالععبء الدراسعى 

 للطالب.

 FW( انسحاب:)بعدون ععذر مقبعوليحرم  25إذا تجاوزت نسبة غياب الطالعب فعى المقعرر ععن  اجبارى %

فى المقرر وال يعدخل ذلعك  FWمن دخول االمتحان النهائى ويعلن بذلك ويسجل له تقدير منسحب اجبارى 

 التراكمى.فى حساب المعدل 

 Iيد االسعتاذ العدكتور / نائعب )غير مكتمل (: إذا تقدم الطالب بعذر قهرى تقبله العيادة الطبية ويعتمد من السع

رئيس الجامعة عن عدم حضور االمتحان النهائى ألى مقرر خالل يومين على االكثر من إجراء االمتحعان 

% علعى االقعل 60فى هذا المقعرر بشعرط ان يكعون حاصعال علعى  I))النهائى يحتسب له تقدير غير مكتمل 

يتاح  I)فى درجات االعمال الفصلية وااليكون قد تم حرمانه من دخول االمتحان النهائى وفى حالة التقدير)

للطالب فرصة االمتحان النهعائى فعى الفصعل التعالى وهعو ععادة يكعون االسعبوع االول فعى الفصعل الدراسعى 

ضاف درجات االعمال الفصلية التى حصل عليها الطالب اثناء الفصل الدراسى إلى درجة التالى مباشرا  وت

 الذى اجراه الطالب .االمتحان النظرى النهائى 

 DNفعى حالعة الععش ويحصعل علعى عقوبعة تأديبيعة  )محروم(:  تقدير يعطى للطالب فى حالة حصوله علعى

 حدود عدد مرات التسجيل المتبقية له .% وعلى الطالب إعادة المقررات فى 00.0نسبة مئوية 
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 NE فى حالة غياب الطالب عن االمتحان النهائى من مقرر بدون عذر مقبول يتم رصد درجة "صفر" فعى

تقدير رسوب فى المقرر وتوضح درجة االعمال الفصلية خلية االمتحان النهائى حيث ان هذا التقدير يعتبر 

 كما حصل عليها الطالب

 )GPA(حساب متوسط نقاط التقدير 

يتم حساب متوسط نقاط التقدير  للفصل الدراسي الواحد عن طريقالحصول على حاصل ضرب نقاط التقدير 

في عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر لينتج ما يسعمى بالنقعاط النوعيعة، ثعم يعتم قسعمة مجمعوع النقعاط النوعيعة 

ي تععدخل نقاطهععا فععي حسععاب متوسععط نقععاط التقععدير، كمععا هععو علععى مجمععوع السععاعات المعتمععدة للمقععررات التعع

 موضح في المثال التالي:

 النقاطالنوعية
الساعات 

 المعتمدة
 كودالمقرر النسبةالمئوية رمزالتقدير نقاطالتقدير

8.0 2 4.0 A 91.50 ENG101 

6.0 3 2.0 C 61.33 PHR171 

0.0 2 0.0 F 42.00 MAT105 

4.6 2 2.3 C+ 66.50 PHR121 

3.9 3 1.3 D+ 54.00 PHR122 

0.0 3 0.0 DN 0.00 PHR177 
___ 3 ___ W ___ PHR178 

 المجموع ___ ___ ___ 15 22.5

 

مجمععععععععوع النقععععععععاط  متوسط نقاط التقدير=

 النوعية

مجمعععوع السعععاعات المعتمعععدة للمقعععررات التعععي تعععدخل  ÷

 نقاطها في حساب متوسط نقاط التقدير

   =22.5  ÷15  =1.50 

، يتم قسمة مجموع النقاط النوعية على مجموع (CGPA)على متوسط نقاط التقدير التراكمي وللحصول

الساعات المعتمدة للمقررات التي تدخل نقاطها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وذلك لجميع الفصول 

بناء  )سي الصيفيباستثناء الفصل الدرا(الدراسية. ويتم تحديد العبء الدراسي للطالب في أي فصل دراسي 

للفصل (GPA)وليس على قيمة متوسط نقاط التقدير(CGPA)على قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي

 .)انظر: تسجيل المقررات الدراسية(الدراسي السابق

 يتم تقريب الرقم العشري الثالث لمتوسط نقاط التقدير التراكمي لصالح الطالب.ملحوظة:

  التراكمية تبعا لما يأتي:يتم حساب النسبة المئوية 

 {)عدد الساعات المعتمدة للمقرر( X(  100)درجة كل مقرر على أساس النهاية العظمى =  }مجموع 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جميع المقررات()مجموع عدد الساعات المعتمدة ل

 (5مادة )

 بيان حالة الطالب

يعتبر بيان حالة الطالب مستندا رسميا يمكن إصداره من إدارة شئون الطالب بناء على طلبرسمي من 

الطالب، وذلك بعد استيفاء اعتماد مسجل الكلية وعميد الكلية ورئيس الجامعة ثم توثيقه بختم الجامعة، 

الطالب بدءا من تاريخقيده بالجامعة إلى تاريخ تحرير بيان الحالة، وتنقسم ويحتوى هذا المستند على بيانات 

 هذه البيانات إلى:

 بيانات خاصة بالطالب، وتشتمل على: االسم، الجنسية، تاريخالميالد، الكلية، القسم، المستوى األكاديمي. -1

 المقررات الدراسية، وتشتمل على:  -2

دراسي ويظهر في هذا الجزء اسم الفصل الدراسي، العام مقررات قام الطالب بتسجيلها في كل فصل  .أ

األكاديمي، اسم المقرر، كود المقرر، الساعات المعتمدة للمقرر، تقدير الطالب في المقرر، النقاط 

 النوعية للمقرر.

مقررات يدخل تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وتم إعفاء الطالب من دراستها، وذلك  .ب

لطالب المحولين من جامعات أخرى من كلية إلى كلية أخرى من داخل أو خارج جامعة في حالة ا

 فاروس. 

ج. مقررات ال يدخل تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وذلك في حالة الطالب المحولين 

 من قسم إلى قسم آخر بنفس الكلية.

تظام ـ مراقبة أكاديمية ـ تسجيل معلق ـ وقف الحالة األكاديمية للطالب عند نهاية كل فصل دراسي )ان -3

 قيد(.

نظام تقدير المقررات المتبع في جامعة فاروس، ويشتمل هذا الجزء على مفتاح التقديرات المختلفة وما  -4

 يقابلها من نسب مئوية.

 متوسط نقاط التقدير التراكمي الذي حصل عليه الطالب عند تاريختحرير بيان الحالة. -5

 لتراكمية.النسبة المئوية ا -6

 

 (6مادة )

 Contact hoursحساب عدد ساعات االتصال االسبوعية

 ( ما لم يذكر غير ذلك.اأسبوع   15يتم ذلك على النحو التالي للفصل الدراسي الواحد )

 ساعة معتمدة 1ساعة محاضرة =  1ـ  

 ساعة معتمدة 1ساعات معمل/ عيادة/ تمرين =  4إلى 2ـ  من 



39 | P a g e  
 

 الباب الثالث

 المقــررات الدراسيةتســجـيل 

 (7مادة )

 أنواع المقررات الدراسية

 يدرس الطالب بجامعة فاروس مجموعة من المقررات الدراسية تنقسم إلى قسمين:

 ـ المقررات اإلجبارية الالزمة للتخرج )متطلبات الجامعة ـ متطلبات الكلية ـ متطلبات القسم أو التخصص(1

من الساعات المعتمدة في بعض المقررات الدراسية  امحدد   اعدد   يدرس الطالبالمقررات االختيارية )ـ 2

 لمتطلبات كلكلية أو قسم أو تخصص(. اوذلك تبع  ElectiveCoursesاالختيارية

 (7/1مادة )

 )متطلبات الجامعة الدراسية الالزمة للتخرج( 

 ، 2010/2011)تطبق على الطالب الملتحقين ابتداء من العام الجامعي 

 تُدرس مقررات اللغة اإلنجليزية فقط( 2009/2010للطالب الملتحقين في العام الدراسي وبالنسبة 

 

 

 عدد الساعات

 المعتمدة
 م اسم المقرر الكود

2  UEC01 

 (1مهارات الحاسب ومفاهيم البرمجة )

Computer skills and programming 

Concepts (1) 

1 

2  

UEC02 

UEC02Eهندسة(

) 

 (2ومفاهيم البرمجة )مهارات الحاسب 

Computer skills and programming 

Concepts (2) 

2 

2  UGE 01 ( 1لغة إنجليزية                                                     )

English (1) 
3 

2  UGE02 ( 2لغة إنجليزية                                                                )

English(2) 

4 
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2  UC01 مهارات االتصالCommunicationskills 5 

2  UGA03 مهارات لغوية عربيةskillsArabicLanguage 6 

ساعة  12

 معتمدة
 اإلجمالي

 )متطلب الكلية اإلجباري الالزم للتخرج(

(                                                                 3لغة إنجليزية ) GE03(*) ساعة معتمدة 2

English (3) 

1 

 كود الكلية             (*)

 

 (7/2مادة )

ما يلي بشأن مقررات اللغة  2014-2013يطبق على الطالب الملتحقين بالجامعة ابتداء من العام الجامعي 

 االنجليزية:

تحدد الجامعة مستوى الطالب لدراسة مقرر اللغة االنجليزية بناء على نتيجة امتحان تحديد المستوى  

PlacementTest  الذي تجريه الجامعة لجميع الطالب المتقدمين وعلى أساس نتيجة هذا االختبار يلتزم

الطالب بدراسة ثالثة مقررات للغة االنجليزية كمتطلب جامعة وكلية من خمسة مقررات كما هو مبين 

 بالجدول التالي:

 2013/2014يطبق على الطالب الملتحقين ابتداء من العام الجامعي 

 

 عدد الساعات

 المعتمدة
 م اسم المقرر الكود

2  UEC01 

 (1مهارات الحاسب ومفاهيم البرمجة )

Computer skills and programming 

Concepts (1) 

1 

2  

UEC02 

UEC02Eهندسة(

) 

 (2مهارات الحاسب ومفاهيم البرمجة )

Computer skills and programming 

Concepts (2) 

2 

2  UGE 01 ( 1لغة إنجليزية                                                                        )

English (1) 

3 
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2  UGE02 ( 2لغةإنجليزية                         )English 

(2) 

4 

2  UGE03 ( 3لغةإنجليزية                                                 )

English(3) 

5 

2  UC01 مهاراتاالتصالCommunicationskills 6 

2  UGA03   مهاراتلغويةعربيةskillsArabicLanguage 7 

ساعة  14

 معتمدة
 اإلجمالي

ويتم تحديد المقررات الثالثة للغة االنجليزية طبقا لمستوى الطالب في امتحان تحديد المستوى وطبقا للجدول 

 التالي:

 المستوى اسم المقرر الكود مالحظات

 لجميع المستويات 

يعتبر كل مقرر 

 متطلب سابق للذي يليه

UGE 01, UGE 02, 

UGE 03 

 English(1،2،3لغة إنجليزية )

(1,2,3) 

المستوى 

 األول

UGE 02, UGE 03, 

UGE 04 

لغة إنجليزية 

(2،3،4)English(2,3,4) 

المستوى 

 الثاني

UGE 03, UGE 04, 

UGE 05 

 English(     3،4،5لغة إنجليزية )

(3,4,5) 

المستوى 

 الثالث

  وعلى الكلية التي تحتاج إلى مقرر لغة انجليزية تخصصي كمتطلب كلية أن تقوم بإضافته إلى الخطة

 الدراسية بالكلية ويقوم أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتدريس المقرر.

وبالنسبة للطلبة الذين مستواهم منخفض جدا ولم  يحصلوا في امتحان تحديد المستوى على درجة المستوى 

وعليهم اجتياز هذا المستوى  English 0األول فيتم تسجيل مقرر خاص لهم تحت مسمى )المستوى صفر( 

 قبل البدء في الدراسة بالمستوى األول.

 (8مادة )

 التسجيل المبكرللمقررات

قبل بدء العام األكاديميبحواليأسبوعين، يتم فتح باب التسجيل المبكر لمقررات فصل الخريف للطالب القدامى، 

بينما يتم التسجياللمبكر لمقرراتالطالب المستجدين في يوم التوعية الذي يحدد تاريخه في خالل االسبوعين 

أيضا فتح باب التسجيل المبكر لمقررات فصل السابقين لبدء الدراسة كما هوموضح بالتقويم األكاديمي، ويتم 

الربيع قبل انتهاء فصل الخريف وذلك للطالب الحاصلين على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى 

 . DN)أو NEأو  FأوBL)مع عدم وجود أي من تقديرات الرسوب 2.5
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 (8/1مادة )

 التسجيل المعتاد

بمراجعة المرشد األكاديمي المخصص له لمساعدته في تسجيل عند بدء كل فصل دراسي، يقوم الطالب 

المقررات وذلك خالل الفترة المحددة للتسجيل والموضحة بالتقويم األكاديمي.ويقوم كل من الطالب والمرشد 

 األكاديمي بالتوقيع على استمارة تسجيل المقررات قبل تسليمها إلى قسم شئون الطالب.

قرر ألول مرة في فصل الصيف إذا كان هذا المقرر يحتوى على ساعات ال يجوز للطالب التسجيل في م

موجود في خطة الكلية العادية  أكثرمعملية أو عيادة. فيما عدا أن يكون متطلبا سابقا إجباريا لمقرر آخر أو 

 4في فصل الخريف التالي. وبشرط أال يتجاوز عدد الساعات المعملية للمقرر المسجل في فصل الصيف عن 

 عات. وال يطبق ذلك على حاالت التخرج.سا

 (9مادة )

يسمح للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل المعتاد بالتسعجيل المتعأخر خعالل الفتعرة المحعددة بعالتقويم األكعاديمي 

 وذلك بعد سداد الغرامة المالية الخاصة بالتسجيل المتأخر.

 غرامة مالية كما في حالة:وفي حاالت خاصة، يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر دون سداد 

 )أنظر: حضور وغياب الطالب(.(I)الطالب الحاصلين علي تقدير "غير مكتمل" .1

 )أنظر: حضور وغياب الطالب(.(E)الطالب الحاصلين علي تقدير "غائب بعذر" .2

 

 (10مادة )

 العبء الدراسي

والربيعع معن الععام يسمح للطالب المستجدين ععادة بالتسعجيل فعي ععبء دراسعي كامعل خعالل فصعلى الخريعف 

األكاديمياألول، وبعد مرور هذا العام يتم تحديد العبء الدراسي للطالب فيأي فصل دراسعي )باسعتثناء الفصعل 

إذ يسعمح للطالعب فعي التسعجيل فعي  ،(CGPA)الدراسيالصيفي( بناء على قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي

. أمعا فعي 2.00ر تراكمعي أعلعى معن أو يسعاوى عبء دراسي كامل في حالة حصعوله علعى متوسعط نقعاط تقعدي

، يعتم تخفعيض الععبء الدراسعي الخعاص بعه تبععا 2.00حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل معن 

لالئحععة الكليععة، مععع وضعععه تحععت المراقبععة األكاديميععة )أنظععر: المراقبععة األكاديميععة، التسععجيل المعلععق وتغييععر 

 المسار األكاديمي(.

 سعاعة فيمعا  12لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصلي الخريعف والربيعع  الحد األدنى

 عدا حاالت التخرج.
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 لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصعلي الربيعع والخريعف يمكعن زيادتعه  الحد األقصى

حاالت التخرج ما لم يتعارض ذلعك معع لعوائح أو ل 3.5للطالب الذين يحققون معدال تراكميا عاليا ال يقل عن 

 الكليات وبعد موافقة المرشد األكاديمي وعميد الكلية ورئيس الجامعة.

 يكون الحد األدنى للعبء الدراسي هوساعة معتمدة واحعدة وال يزيعد ععن وفي خالل الفصل الدراسيالصيفي ،

ولمجلس الجامعععة فععي حععاالت الكليععة.لالئحة ابحيععث اليتعععارض مععع التععدريب الصععيفىطبق  سععاعات معتمععدة،  7

 التخرج رفع عدد تلك الساعات بعد اقتراح من مجلس الكلية المختص. 

 (11مادة )

 المسـتوى األكاديمي

األكاديمي للطالب )من األول إلعى الرابعع أو الخعامس( طبقعا لععدد السعاعات المعتمعدة التعي يتم تحديد المستوى 

حالعة  البرنعامج الدراسعي للكليعة الملتحعق بهعا، ويظهعر ذلعك فعي بيعاناكتسبها الطالعب علعى النحوالموضعح فعي 

 الطالب.

 (12مادة )

 تحديد القسم أو التخصص

يجب على الطالب مراجعة المرشد األكاديمي لتحديعد القسعم أو التخصعص العذي سعوف يلتحعق بعه تبععا لالئحعة 

 كما يظهر في بيان حالة الطالب. الداخلية للكلية، ويظهر القسم أو التخصص في استمارة تسجيل المقررات

 (13مادة )

 تغيير القسم أو التخصص

يمكن للطالب تغيير القسم أو التخصص الذي التحق بعه بنعاء علعى طلبمنعه وبععد موافقعة إدارة الكليعة.ويتم ذلعك 

قبععل بدايععة الفصععل الدراسععي ويجععب علععى الطالععب فععي هععذه الحالععة مراجعععة المرشععد األكععاديمي لتعععديل الخطععة 

اسية وإجراء التعديالت الالزمة في بيان الحالة، حيث يعتم نقعل المقعررات التعي درسعها الطالعب فعي القسعم الدر

السابق وليست من متطلبات القسعم الجديعد إلعى الجعزء الخعاص بعالمقررات التعي ال يعدخل تقعديرها فعي حسعاب 

 متوسط نقاط التقدير التراكمي.

 (14مادة )

 إعادة تسجيل المقررات الدراسية

 ـ  إعادة تسجيل المقررات الدراسية)للرسوب(1

يسمح للطالب بإعادة تسجيل أي مقرر دراسي )أي إعادة المقرر بالكامل( على أال تزيد مرات التسجيل 

عن ثالث مرات للمقرر الدراسي الواحد )سواء كان مقررا إجباريا أو اختياريا( وذلك لتصحيح أي من 

)أنظر: حضور وغياب الطالب(. وال يزيد التقدير المعدل  DNأو NEأو  FأوBL تقديرات الرسوب

 ويرصد في بيان حالة الطالب جميع المحاوالت ويحسب له التقدير األعلى. -Aعن
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ثالث مرات يتم DN)أو  NEأو  Fأو BL)وفي حالة حصول الطالب على أي من تقديرات الرسوب 

له تصحيح هذه التقديرات وإال يتم النظر في إلزام الطالب بالتسجيل المعلق والذي يمكن للطالب من خال

 تغيير مساره األكاديمي)أنظر: المراقبة األكاديمية، التسجيل المعلق وتغيير المسار األكاديمي(.

 ـ في حالة إذا كان المقرر إجباري: يجب على الطالب إعادة التسجيل في هذا المقرر.

 تسجيل في مقرر اختياري آخر بدال منه. ـ في حالة إذا كان المقرر اختياري: يمكن للطالب ال

 ـ إعادة تسجيل المقررات الدراسية )للتحسين(2

كل فصل  كثربالتحسين في مقرر واحد على األ +Bوحتى التقدير D. يسمح للطالب الحاصل على تقدير أ 

سـنوات  4ساعة معتمدة خالل جميع سنوات الدراسة في الكليات التي تتكون من  12دراسي وبحد أقصى 

 سنوات دراسية. 5سـاعة في الكـليات التي تتكون من  15دراسية و

 ب. التحسين يكون خالل عامين من دراسة المقرر ألول مرةولمرة واحدة فقط.

ويرصد في بيان حالة الطالب جميع المحاوالت ويحسب له التقدير   -Aج. ال يزيد التقدير المعدل عن

 األعلى.

 د. الطالب الذي يرغب في التحسين عليه إعادة المقرر دراسة وامتحانا بالكامل.

 ـ إعادة تسجيل المقررات الدراسية )لالنسحاب(3

 إضافةل )أنظر: بعد االنسحاب من أي مقرر يظل الطالب محتفظا بحقه في المحاوالت الثالث للتسجي

 وحذف المقررات واالنسحاب منالمقررات واالنسحاب من الجامعة(.

 

: إعادة أي مقعرر ال ينعتج عنعه إخفعاء أي معن التقعديرات السعابقة للمقعرر معن بيعان الحالعة، بينمعا يعدخل مالحظة

 التقدير األعلى في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي والنسبة المئوية التراكمية. 

 

 الباب الرابع

 وحذف المقررات واالنسحاب من المقررات واالنسحاب من الجامعة إضافة

 (15مادة )

 وحذف المقررات إضافة
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أو حعذف بععض  إضعافةيسمح للطالعب بععد االنتهعاء معن تسعجيل المقعررات بتغييعر الخطعة الدراسعية ععن طريق

 ضععافةالمقععررات الدراسععية وذلععك بعععد مراجعععة المرشععد األكععاديمي، علععى أن يععتم ذلععك خععالل المععدة المحععددة إل

 وحذف المقررات والموضحة بالتقويم األكاديمي.

 أو حذف أية مقررات، يجب مراعاة اآلتي: إضافةوعند 

ذف علعى أن يقعوم كعل معن الطالعب والحع ضعافةتسجيل ما تم إضافته أو حذفه من مقررات في اسعتمارة اإل .1

 والمرشد األكاديمي بالتوقيع على االستمارة قبل تسليمها إلى قسم شئون الطالب.

 ال تظهر المقررات التي تم حذفها في بيان حالة الطالب. .2

 بعد حذف أية مقررات، ال يجب أن يقل العبء الدراسي عن الحد األدنى المسموح به طبقالالئحة الكلية. .3

أية مقررات، ال يجب أن يزيعد الععبء الدراسعي ععن الحعد األقصعى المسعموح بعه طبقعا لالئحعة  إضافةبعد  .4

 الكلية.

 (16مادة )

 االنسحاب من المقررات

، أو من جميع مقعررات الفصعل الدراسعي بالكامعل بنعاء علعى طلعب أكثريسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو 

الفترة الموضعحة بعالتقويم األكعاديمي.وال يعتبعر االنسعحاب معن منه وبعد اعتماد المرشد األكاديمي وذلك خالل 

أيمقرر رسوبا للطالب فعي هعذا المقعرر كمعا ال يعؤثر فعي قيمعة متوسعط نقعاط التقعدير التراكمعي، ويظعل الطالعب 

بحقه في المحاوالت الثالث للتسجيل )أنظر: تسجيل المقررات الدراسعية(. وعنعد تسعجيل المقعرر معرة  امحتفظ  

. وعنعد االنسعحاب معن مقعرر أو معن فصعل دراسعي بالكامعل، ارسومه ويتم إعادته دراسة  وامتحان ع أخرى تسدد

 يجب مراعاة اآلتي:

تسجيل المقررات التي قام الطالب باالنسحاب منها في"استمارة االنسحاب" ويقوم الطالب بعالتوقيع عليهعا  .1

 وكذلك المرشد األكاديمي قبل تسليمها إلى قسم شئون الطالب.

وال يدخل  (W)تظهر المقررات التي انسحب منها الطالب في بيان الحالة ويظهر أمامها تقدير "منسحب" .2

 في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي.

)أنظعر: حضعور ال يسمح للطالعب باالنسعحاب معن أي مقعرر إذا معا تعم حرمانعه معن اسعتكمال هعذا المقعرر  .3

 .لطالب(وغياب الطالب، واالنضباط األكاديمي وسلوك ا

ال يجب أن تزيد فترة االنسحاب عن فصلين دراسيين متتابعين أو ثالثة فصول دراسية متفرقة طوال فترة  .4

 التحاق الطالب بالجامعة.

 

 (17مادة )

 االنسحاب من الجامعة
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يمكن للطالب االنسحاب نهائيا من الجامعة )أي العدول عن الدراسة(.وعلى الطالب أن يقوم بتعبئة النموذج 

الخاص باالنسحاب من الجامعة ويقوم بالتوقيع على هذا النموذج كل من الطالب وولى أمره وعميد الكلية 

 ورئيس الجامعة.

 الباب الخامس

 حضور وغياب الطالب

إن حضععور الطالععب ومشععاركته فععي كافععة المحاضععرات والحصععص العمليععة مععن األمععور األساسععية فععي العمليععة 

يؤثر غيعاب الطالعب فعي تقديراتعه وال يعفيعه معن مسعؤوليتهفي تععويض معا تغيعب التعليمية بجامعة فاروس.وقد 

 عنه، وفيما يلي الحاالت المختلفة لغياب الطالب واإلجراءات التي تتخذها الكليات في كل حالة:

 (18مادة )

 الغياب عن المحاضرات والحصص العملية

خالل الفصل الدراسي لسعبب معا، ويعتم قد يتغيب الطالب عن حضور بعض المحاضرات أو الحصص العملية 

 في هذه الحالة تطبيق القواعد واللوائح التالية:

يععتم إرسععال خطععاب رسععمي مععن إدارة الكليععة علععى عنععوان الطالععب باسععم ولععي األمرإلنععذاره بالحرمععان مععن  .1

 استكمال المقرر في حالعة تخطيعه نسعبة الغيعاب المسعموح بهعا، حيعث يعتم إرسعال اإلنعذار األول عنعد نسعبة

 من المحاضرات أو الحصص العملية. ٪20والثاني عند نسبة غياب ٪10غياب 

 من المحاضرات أو الحصص العملية. ٪25ال يجب أن يتعدى الغياب )بدون عذر(  .2

يسمح للطالب الذي قدم ععذرا مقبعوال لمجلعس الكليعة باسعتدراك معا فاتعه أثنعاء فتعرة غيابعه وذلعك بععد عمعل  .3

سعاعة علعى األقعل معن 48لمقعرر، ويجعب إخطعار الطالعب بعأي امتحعان قبعل الترتيبات الالزمة معع أسعتاذ ا

 موعد عقده.

بعدون ععذر مقبعول، يعتم حرمانعه معن ٪(25في حالة تعدى الطالب نسبة الغياب المسموح بها فيأي مقعرر ) .4

)محعروم( المكعافإ إلعى "صعفر" نقطعة فعي بيعان الحالعة ويقعوم  DNاستكمال المقرر ويحصل على تقعدير 

كععاديمي بإخطععار الطالععب بضععرورة إعععادة المقععرر فععي حععدود عععدد مععرات التسععجيل المتبقيععة المرشععد األ

بعععذر مقبععول فيععتم معاملععة  %25لععه)أنظر: تسععجيل المقععررات الدراسععية(. أمععا إذا تجععاوزت نسععبة الغيععاب 

 .(I)الطالب كحالة غير مكتمل 

بعععد انتهععاء  أكثععرر أو يسععمح للطالععب فععي بعععض الحععاالت الخاصععة وبنععاء علععى طلععب منععه باسععتكمال مقععر .5

في هذا المقرر مع األخذ في االعتبار (I)االمتحانات النهائية للفصل الدراسي، ويمنح تقدير "غير مكتمل"

 ما يلي:

من أعمال السنة للمقرر ويتبقى عليه استكمال ما ال يزيعد  ٪75أن يكون الطالب قد استكمل ما ال يقل عن  .أ

 من أعمال السنة للمقرر وحضور االمتحان التحريريالنهائي. ٪25عن 

وأن يشعيد  (I)بمعنح الطالعب تقعدير "غيعر مكتمعل"  -وفقعا لتقييمعه الشخصعي -أن يوصى أستاذ المقعرر  .ب

 بأداء الطالب وعدم حاجته إلعادة المقرر أو االنسحاب منه.
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مثععل شععهادة ،(I)"غيععر مكتمععل"  أن يقععوم الطالععب بتقععديم مععا يثبععت ويبععرر طلبهفععي الحصععول علععى تقععدير .ج

مرضية معتمدة أو شهادة وفاة أحد األقرباء من الدرجة األولى أو الثانية طبقا لمعايير الغياب بعذر مقبول 

 والمذكورة الحقا أو أية أسباب قهرية أخرى.

فيعه أن يقوم الطالب بتعبئة طلعب"مقرر غيعر مكتمعل" قبعل نهايعة الدراسعة بيعوم واحعد علعى األقعل، محعددا  .د

سبب طلبهفي الحصول على هذا التقدير واألجزاء التي يجب عليه استكمالها فعي المقعرر، ويقعوم بعالتوقيع 

على هذا الطلب كل معن الطالعب وأسعتاذ المقعرر والمرشعد األكعاديمي وعميعد الكليعة قبعل تسعليمه إلعى قسعم 

 شئون الطالب.

 اب متوسط نقاط التقدير التراكمي.تقديرا مؤقتا وال يدخل في حس (I)يعتبر التقدير"غير مكتمل" .ه

يععتم حجععب متوسععط نقععاط التقععدير التراكمععي مععن بيععان حالععة الطالععب فععي حالععة حصععوله علععى تقععدير"غير  .و

فيأي مقرر وال يسمح له بالتسجيل في الفصل الدراسيالتالي )باستثناء الفصل الدراسيالصعيفي( (I)مكتمل"

 إال إذا تم إلغاء هذا التقدير من بيان الحالة.

جب على الطالب استكمال أعمال السنة للمقرر وحضور امتحان "بديل" عن االمتحعان التحريريالنهعائي ي .ز

قبعل نهايعة األسعبوع األول معن الفصعل الدراسعيالتالي)أنظر: االمتحانعات والعدرجات(، حيعث يعتم بععد ذلععك 

حالة ععدم اسعتكمال  وفي (I)تسجيل التقدير الفعليالذي حصل عليه الطالب بدال من التقدير "غير مكتمل" 

 في هذا المقرر.٪ 0.00تلقائيا فيبيان الحالة ونسبة مئوية تساوي "F"الطالب للمقرر يتم تسجيل التقدير 

والعذي ال يعتمكن لظعروف قعاهرة معن حضعور االمتحعان التكميلعي IأوEالطالب العذي يحصعل علعى تقعدير  .6

 يحتفظ بهذا التقدير لحين انتهاء تلك الظروف ودخول االمتحان.

 

 (19مادة )

 الغياب عن االمتحان التحريريالنهائي

)غائب بعذر( في  "E"، ويحصل على تقدير أكثرقد يتغيب الطالب عن االمتحان التحريريالنهائي لمقرر أو 

 هذا المقرر إذا قامبتقديم عذر مقبول إلى إدارة الجامعة، مع األخذ في االعتبار ما يلي:

سواء في االمتحانات الفصلية  أكثرحضور امتحان مقرر أو  يعتبر الطالب متغيبا بعذر مقبول عن .1

 النهائية أو امتحانات أعمال السنة ألحد األسباب اآلتية دون غيرها على سبيل الحصر:ــ

ـ دخول الطالب مستشفى وإجراء عملية جراحية طارئة. ويشترط إبالغ الجامعة إلرسال مندوب  1/1

 للمستشفى للتأكد من حالة الطالب.

ـ التعرض لحادث طريق منعه عن حضور االمتحان في موعده. ويشترط تقديم محضر الشرطة الدال  1/2

 على ذلك.

ـ وفاة أحد أقارب الطالب من الدرجة األولى أو الثانية يوم االمتحان أو قبل يوم االمتحان بثالثة أيام  1/3

 . ويشترط إحضار شهادة الوفاة.كثرعلى األ

طارئة يتعرض لها أحد أقارب الدرجة األولى أو الثانية يوم االمتحان أو قبله ـ حالة مرضية حرجة  1/4

استدعت دخول المستشفى والبقاء فيها يوم االمتحان. ويشترط إبالغ الجامعة  كثربيوم واحد على األ

 إلرسال مندوب للتأكد من الواقعة.
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هائي"وتسليمه إلى إدارة شئون يجب على الطالب أو ولي أمره تعبئة طلب"غياب بعذر عن االمتحان الن .2

 التعليموالطالب.

تقديرا مؤقتا وال يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي ويسمح  (E)يعتبر التقدير "غائب بعذر" .3

 للطالب بدخول االمتحان البديل مع طالب هذا التقدير.

على تقدير "غائب  حجب متوسط نقاط التقدير التراكمي من بيان حالة الطالب في حالة حصوله يتم .4

وال يسمح له بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي )باستثناء الفصل الدراسي الصيفي( إال إذا تم  (E)بعذر"

 إلغاء هذا التقدير من بيان الحالة.

على الطالب حضور امتحان "بديل" عن االمتحان التحريري النهائي في المقرر الذي حصل فيه على  .5

بل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي)أنظر: االمتحانات ق (E)تقدير "غائب بعذر"

 .(E)والدرجات(، حيث يتمتسجيل التقدير الفعليالذي حصل عليه الطالب بدال من التقدير "غائب بعذر"

تلقائيا في بيان الحالة ونسبة  "NE"وفي حالة عدم حضور الطالب لالمتحان البديل، يتم تسجيل التقدير 

 في هذا المقرر. ٪0.00ساويمئوية ت

في حالة غياب الطالب عن حضور االمتحان التحريري النهائي لمقرر ما دون تقديم عذر مقبول حتى  .6

في هذا (NE)نهاية فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي، يتم تسجيل التقدير "غائب بدون عذر"

ويدخل   ٪،0.00المقرر في بيان الحالة، ويكافإ هذا التقدير عدد "صفر" من النقاط ونسبة مئوية تساوي 

في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي.وينصح الطالب في هذه الحالة بإعادة المقرر في حدود عدد 

 مرات التسجيل المتبقية له )أنظر: تسجيل المقررات الدراسية(.

من امتحان وفي حالة قبول هذا  أكثرتقديم الطالب لشهادة مرضية معتمدة لفترة معينة تتضمن في حالة  .7

العذر المرضي ال يسمح للطالب بدخول أي من االمتحانات أثناء فترة العذر المرضي )األجازة( وفي 

 حالة دخوله إحدى االمتحانات ال يعتد به كأنه لم يكن.

ة فعلى الكلية إعادة االمتحان لهذا الطالب قبل بدء امتحانات نهاية إذا كان العذر المتحان أعمال السن .8

 الفصل الدراسي.

الطالب الذي يتعرض لحالة مرضية غير المذكورة سابقا عليه التوجه يوم االمتحان للوحدة الطبية  .9

 بالجامعة لتوقيع الكشف عليه وكتابة تقرير بنتيجة الكشف يرفع لرئيس الجامعة.

 (20مادة )

 أكثرالغياب عن فصل دراسي أو 

يسمح للطالبطوال فترة التحاقه بالجامعة بإيقاف قيده )بناء علعى طلعب منعه( لمعدة فصعلين دراسعيين متتعاليين أو 

 ثالثة فصول دراسية غير متتالية )خريف أو ربيع(، مع األخذ في االعتبار ما يلي:

يه االنسحاب معن هعذه المقعررات خعالل الفتعرة أال يكون الطالب قد قام بتسجيل أية مقررات، وإال يجب عل .1

وحععذف المقععررات واالنسععحاب مععن المقععررات  إضععافةالمحععددة لالنسععحاب بععالتقويم األكععاديمي )أنظععر: 

 واالنسحاب من الجامعة(.

 يظهر ما يفيد إيقاف قيد الطالب في بيان الحالة الخاص به. .2
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م بطلعب إععادة قيعد قبعل بعدء الفصعل الدراسعي بأسعبوعين عند انتهاء مدة إيقعاف القيعد، يجعب أن يقعوم الطالعب بالتقعد .3

 .على األقل

 

  1( مكرر/20مادة )

في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة بعدم حضوره إلى الجامعة حتى نهاية المدة المحددة في التقويم األكاديمي 

الفصل الدراسعي التعالي للجامعة يحرم الطالب من الحضور واالمتحان. وفي حالة رغبته استئناف الدراسة في 

إلى غرامة عن الفصل الدراسي العذي انقطعع فيعه تحعدد قيمتهعا  ضافةفعلى الطالب تسديد رسوم هذا الفصل باإل

 عن طريق مجلس األمناء.

  2( مكرر/20مادة )

يعامععل الطالععب الععذي لععم يقععم بالتسععجيل وسععداد المصععروفات حتععى نهايععة المععدة المحععددة فععي التقععويم األكععاديمي 

 معة معاملة الطالب المنقطع الواردة أعاله.للجا

 

  3( مكرر/20مادة )

في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين باستثناء فصل الصيف يحق للجامعة إلغعاء قيعد 

 الطالب وما يستتبع ذلك من إجراءات. 

 

 4( مكرر/20مادة )

بإععادة القيعد خعالل ععامين معن االنقطعاع علعى أن يسعتكمل في حالة انقطاع الطالعب ععن الدراسعة يمكعن التقعدم 

 لالئحة التي تحددها الجامعة. االدراسة تبع  

 الباب السادس

 االمـتـحــانات والدرجات

 (21مادة )

 جدول االمتحانات وكيفية تسليم الدرجات 

فععي بدايععة كععل فصععل دراسععي، يععتم إعععالن جععدول االمتحانععات للطععالب وفقععا للتقععويم األكععاديمي المعتمععد، ويقععوم 

أعضاء هيئعة التعدريس المسعئولون ععن تعدريس المقعررات بإخطعار الطعالب بالعدرجات المخصصعة للواجبعات 

يئععة التععدريس بععإعالن الدراسععية واالمتحانععات العمليععة والتحريريععة والشععفوية )إن وجععد(، كمععا يقععوم أعضععاء ه
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من إجراء االمتحان حتى يتمكن الطالب من تحديد موقفه في جميع  كثردرجات أي امتحان بعد أسبوع على األ

 المقررات بصفة مبدئية.

وتقوم الكليات باالحتفاظ بالبيانات التفصيلية للعدرجات بينمعا يعتم تسعليم العدرجات اإلجماليعة للطعالب فعي جميعع 

المقررات على هيئة نسبة مئوية إلى قسم شئون الطالب بالجامعة بعد اعتمادها من مجلعس الكليعة ومعن رئعيس 

 الجامعة، وذلك بحد أقصى أسبوع واحد من نهاية االمتحانات. 

 (22) مادة

 االمتحانات البديلة

أو  (I)تعقد امتحانات "بديلة" عن االمتحانات التحريرية النهائية للطالب الحاصلين على تقدير "غيعر مكتمعل"

وذلعك خعالل األسعبوع األول معن الفصعل الدراسعي التعالي، وتقعوم  أكثعرفعي مقعرر أو  (E)تقدير "غائب بععذر"

إلعى قسعم شعئون الطعالب بالجامععة بععد اعتمادهعا معن مجلعس الكليعة الكليات بتسليم درجات االمتحانات البديلعة 

ومععن رئععيس الجامعععة، بحععد أقصععى نهايععة األسععبوع الثععاني مععن الفصععل الدراسععـي حععـيث يععتم تسععـجيل التقععدير 

بعدون سعداد (E)أو "غائعب بععذر" (I)الفـعليالذي حصـل عليه الطـالب بدال من التقـدير المؤقـت "غير مكتمل"

  غرامة تأخير.

غائب بععذر  (E)ويمكن عقد االمتحان البديل في الفصل الدراسي الصيفي وذلك للطالب الحاصلين على تقدير

في االمتحان النهائي. وفي حالة استمرار العذر المرضي يسمح له بدخول االمتحان البديل بأول فصل دراسعي 

 تالي حتى انتهاء العذر.

 

 الباب السابع

 ومتطلبات التخرجمرتبة الشرفاألكاديمي 

 (23مادة )

 مرتبة الشرف عند نهاية العام األكاديمي

في نهاية كل عام أكاديمي، يتم تسجيل أسماء الطالب الحاصلين على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلعى معن أو 

 في لوحة الشرف الخاصة بالكلية، ويتم إعداد قوائم منفصلة لكل مستوى أكاديمي. 3.4يساوى 

 

 (24مادة )

 يمنح المتخرج من جميع كليات الجامعة مرتبة الشرف إذا حقق الشروط اآلتية:

 .3.4للتخرج ال يقل عن   CGPAمتوسط نقاط التقدير التراكمي  .1
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 %.85النسبة المئوية للمجموع التراكمي للتخرج ال يقل عن  .2

 (.DNأو  NEأو  Fأو BLأال يكون حاصال على أي من تقديرات الرسوب) .3

متطلبات التخرج في حدود العدد المحعدد معن الفصعول الدراسعية والموضعح بالخطعة الدراسعية أن يستكمل  .4

 للكلية )وذلك باستثناء الفصول الدراسية الصيفية وفصول وقف القيد والغياب بعذر(.

المعتمعدة للبرنعامج الدراسعي لكليتعه أثنعاء فتعرة  ٪ معن السعاعات50يقعل ععن أن يكون قد قام بدراسة معا ال  .5

 ه بجامعة فاروس.التحاق

 

 (25مادة )

 متطلبات التخرج

 تمنح الدرجة الجامعية األولى للطالب عند استيفائه المتطلبات اآلتية مجتمعة:

 .2.00الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى  .1

حيح تقعديرات الرسععوب .2 تياز الحععد األدنعى مععن DN)أو  NEأو  FأوBL)تصـع باري معع اجـع رر إجعـع فعي أى مقـع

 المقـررات االخـتيارية بنجاح 

 استكمال الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة. .3

 استيفاء المتطلبات المذكورة عاليه في مدة ال تزيد عن ضعف مدة البرنامج الدراسي األصلي.  .4

أشعهر  6ة في الئحة الكلية. ويجوز تخرج الطالب إذا قضى فترة دراسعية تقعل استيفاء مدة الدراسة المقرر .5

 من المدة الدراسية المقررة بالئحة الكلية في حالة استكماله متطلبات التخرج. كثرعلى األ

 استيفاء أي متطلبات أخرى ترد في الالئحة الداخلية للكلية .6

 

 (26مادة )

 الطالب الراسبون في السنة النهائية

 :كثربالنسبة للطالب المتبقي لهم مقرران على األـ  1

عليهم التسجيل في ذلك المقرر DN)أو NEأوFأو BL)طالب درسوا المقرر وحصلوا على تقدير راسب .أ

وأداء االمتحان به في أول فصل دراسي تالي مع ضرورة إجراء جميع مكونات االمتحان النهائي 

دة دراسة المقرر أو أعمال السنة له ويمنح الطالب درجة )تحريري ـ شفوي ـ عملي ـ ...( وال يشترط إعا

 أعمال السنة الحاصل عليها في المقرر الذي رسب فيه.

طالب لم يدرسوا المقرر عليهم التسجيل في ذلك المقرر ودراسته بالكامل وأداء جميع متطلبات المقرر من  .ب

 أعمال سنة وامتحانات وعملي وغير ذلك مع الطالب العاديين.

علعى التخرج)سعواء حصعل علعى تقعدير راسعب أو لعم يعدرس  أكثعرالطالب المتبقعي لهعم ثالثعة مقعررات أو ـ  2

 المقرر أصال( يتم اعتبارهم طالباراسبين ويعيدون تلك المقررات دراسة  وامتحانها مع الطالب العاديين.
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 الباب الثامن

 االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب

لدراسة والمعيشة لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها. توفر جامعة فاروس مناخا آمنا ل

 وقيام أيطالببانتهاك قواعد وسياسات الجامعة من شأنه أن يعرضه للعقوبة التأديبية.

 (27مادة )

 الغش األكاديمي

األكاديمي بنية بالغش أو بمحاولة غش أثناء االمتحانات أو أي شكل من أشكال الغش طالبفي حالة قيام أي

 حصوله على مميزات أكاديمية غير مشروعة، أو في حاالت اإلخالل بالنظام داخل لجان االمتحانات يتم على

الفور إبالغ عميد الكلية التخاذ اإلجراءات المناسبة، وفي هذه الحالة يتم حرمان الطالب من استكمال االمتحان 

الطالب إعادة المقرر في حدود وعلى  ٪ 0.00ونسبة مئوية تساوي  (DN)"محروم"ويحصل على تقدير 

التحقيق مع الطالب داخل الكلية ويتم  ويتم )أنظر: تسجيل المقررات الدراسية(،المتبقية له عدد مرات التسجيل 

 -إجراء التحقيق معه على النحو اآلتي:

في االمتحان ويعتمد من رئيس لجنة يتم ضبط الواقعة وتحرير محضر بها من قبل القائم على المراقبة  .1

به ورقة إجابة الطالب وأداة الغش ـ في حال وجدها ـ إلى عميد  امرفق   المراقبة، ويرفع تقريره مفصال  

 الكلية.

الواقعة في  يتولى المحقق ـ المعين لهذا الغرض من قبل عميد الكلية ـ التحقيق مع الطالب كتابة .2

ذات يوم ضبط الواقعة، مع مراعاة توقيع الطالب على أقواله التي ي ف المنسوبة إليه ويحقق دفاعه وذلك

 أبداها أمام المحقق ويراعى أن يكون المحقق عضو هيئة تدريس بالكلية. 

 يكلف الطالب بالمثول أمام مجلس التأديب االبتدائي في الموعد المحدد لذلك ويوقع الطالب بالعلم.      

عضويته من سبق له ضبط الواقعة أو الشهادة عليها في  االبتدائي أال يضمتشكيل مجلس التأديب في  يراعى .3

 .أو التحقيق فيها

الواقعة ومواجهة الطالب بما نسب إليه من واقع محضر في  يتولى مجلس التأديب االبتدائي التحقيق .4

. يوقع الطالب على أقواله بمحضر مجلس  اونفي   االضبط وتحقيقات المحقق، ويحقق أوجه دفاعه ثبوت  

 التأديب االبتدائي.

بعد انصراف الطالب يتداول أعضاء المجلس ويتخذ قراره بأغلبية أعضائه ويتم التوقيع على محاضر  .5

مجلس التأديب من جميع أعضائه وأمين السر، ويخطر الطالب بقرار المجلس، على أن يحتوى 

من  اقرار مجلس التأديب االبتدائي خالل خمسة عشر يوم   استئناففي  اإلخطار على بيان بحقه

 تاريخاإلخطار أمام مجلس تأديب الجامعة الخاص بالطالب.

استكمال باقي االمتحانات التالية في  إلى حين صدور قرار مجلس التأديب االستئنافى، يكون للطالب الحق .6

 لواقعة الضبط.

 15ائي بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خالل يحق للطالب استئناف قرار مجلس التأديب االبتد .7

يوما من تاريخإخطاره بقرار المجلس االبتدائي، ويتم إخطار الطالب كتابه بميعاد مثوله أمام مجلس 
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التأديب االستئنافي. الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وعضوين من أعضاء 

 هيئة التدريس يختارهم رئيس الجامعة

 يتولى كتابة محاضر أعمال المجلس أمين سر يعينه أ.د نائب رئيس الجامعة. .8

بعد مناقشة المجلس للطالب وتحقيق دفاعه، يوقع الطالب على أقواله، وبعد انصرافه يصدر المجلس  .9

 لقرار مجلس التأديب االبتدائي. أو إلغاء أو تعديال   اقراره بأغلبية أعضائه تأييد  

بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر  ال توقع أي عقوبة إال .10

 في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله.

 في مجلس التأديب. اوال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب ان يكون عضو        

 لما ذكر تكون نهائية. اع العقوبات التأديبية وفق  القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقي .11

ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلبالحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن 

الحضور بغير عذر مقبول، ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلعك فعي 

 إلى الطالب أو ولي أمره. من تاريخإعالنه اسبوعخالل 

 (28مادة )

 انتهاك سياسات الجامعة

في حالة تعارض سلوك أيطالبوتصرفاته مع سياسات الجامعة، يتعرض هذا الطالب إلى الحرمان من دخول 

الجامعة وإيقاف مؤقت لدراسته بالجامعة والذي من شأنه أن يؤثر على نسبة حضوره في أي مقرر، ويتم 

 للتحقيق.تحويل الطالب 

 الباب التاسع

 نظـــام تأديب الطــــالب 

 (29مادة )

 تعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص ما يلي:

ـ األعمال المخلة بنظام الجامعة والكليعة أو تعطيعل الدراسعة أو التحعريض عليعه وكعذلك االمتنعاع المعدبر ععن 1

 والمحاضرات وغيرها التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.حضور الدروس 

 ـ كل فعل مخل بالشرف أو األمانة أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.2

 ـ كل إتالف للمنشآت أو األجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تدميرها. 3

 تراك فيها بدون تصريح سابق من إدارة الجامعة. ـ إنشاء أي تنظيمات داخل الجامعة واالش4

ـ توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالجامعة أو الكلية أو جمع توقيعات بدون تصريح سابق من رئعيس 5

 الجامعة.
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 ـ االعتصام داخل مباني الجامعة أو الكلية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب واللياقة. 6

 مع أموال تحت أي مسمى دون ترخيص من رئيس الجامعة.ـ ج7

 ـ التشاجر داخل الحرم الجامعي سواء كان جماعيا أو ثنائيا.8

 ـ عدم تنفيذ وإطاعة تعليمات الجامعة.9

 ـ ارتكاب أفعال من شأنها تزوير محررات أو استعمال محررات مزورة.10

 ـ إطالق السباب والشتائم داخل الحرم الجامعي.11

الخروج ععن السعلوكيات واآلداب العامعة والجامعيعة ععن طريعق ألفعاظ أو أفععال أو حركعات أو تصعرفات ـ 12

 غير الئقة.

 ـ االمتناع عن إبراز الكارنيه الجامعي عند الطلب من قبل المسئولين بالجامعة.13

 ـ حيازة أو استخدام كافة أنواع األسلحة داخل الحرم الجامعي.14

االتجار بالمواد المخدرة أي كان نوعها داخل الحرم الجامعي أو ثبوت وجود الطالعب ـ حيازة أو تعاطي أو 15

 تحت تأثير المخدر أثناء تواجده بالجامعة.

ـ ارتكاب الجرائم اإللكترونية التي تتضمن اإلساءة إلى الجامعة أو إلى إدارتها أو القعائمين علعى إدارتهعا أو 16

 العاملين بها.

 

 (30مادة )

 تأديبية التي توقع على الطالب هى:العقوبات ال

 ـ التنبيه شفاهة أو كتابة.1

 ـ اإلنذار.2

 ـ الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.3

 . )وتعامل تلك الفترة معاملة الغائب بعذر(اـ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهر  4

 الجامعة. )وتعامل تلك الفترة معاملة الغائب بعذر(مع عدم دخول  اـ الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهر  5

 .أكثرـ الحرمان من االمتحان النهائي في مقرر أو 6

 .أكثرـ  إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو 7
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 ـ الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا مع عدم دخول الجامعة.8

 .أكثرـ الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو 9

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي وال تتجاوز فصلين دراسيين مع عدم دخول الجامعة. ـ10

ـعع الفصععل النهععائي مععن الجامعععة ويبلعع  قععرار الفصععل إلععى الجامعععات األخععرى ويترتععب عليععه عععدم صععالحية 11

 الطالب للقيد أو لتقدمه إلى االمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز األمعر بعإعالن القعرار الصعادر بالعقوبعات التأديبيعة داخعل الكليعة ويعتم اإلخطعار بعالقرار بمحعل الطالعب 

المسجل بالكلية وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشعفوي فعي ملعف الطالعب. ولمجلعس 

ضعى سعنتين علعى األقعل معن تعاريخ صعدور الجامعة أن يعيد النظر فعي القعرار الصعادر بالفصعل النهعائي بععد م

 القرار. 

 (31مادة )

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:

ـ أعضاء هيئة التدريس بالكلية ولهم توقيع العقعوبتين األولعى والثانيعة العواردة فعي البنعد السعابق عمعا يقعع معن 1

 عية المختلفة.الطالب أثناء الدروس أو المحاضرات والتمرينات العملية واألنشطة الجام

 ـ عميد الكلية أو الوكيل المختص وله توقيع العقوبات الثالث األولى المبينة في البند السابق.2

ـ رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في البند السابق ععدا العقوبعة األخيعرة وذلعك بععد اخعذ رأى 3

ديب أو التحقيق من دخول الجامعة حتى اليعوم المحعدد عميد الكلية وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأ

 إلجراء التحقيق أو العرض على مجلس التأديب.

ـ مجلس التأديب االبتدائي له توقيع جميع العقوبات. وفى حالة حدوث أي اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب 4

االختصاصعات المخولعة لمجلعس  عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو التهديد بذلك يتولى رئعيس الجامععة

التأديب ويعرض األمر على أول مجلس جامعة يعقد بعد صدور قرار مجلعس التأديعب أو رئعيس الجامععة إذا 

 كانت العقوبة بالفصل النهائي من الكلية وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

 (32مادة )

بقة إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقوالعه فيمعا هعو منسعوب ال توقع عقوبة من العقوبات التأديبية السا

إليه فإذا لم يحضر في الموععد المحعدد للتحقيعق سعقط حقعه فعي سعماع أقوالعه ويتعولى التحقيعق فعي غيعر حعاالت 

الغش األكاديمي من ينتدبه رئيس الجامعة معن أعضعاء إدارة الشعئون القانونيعة علعى أن يععرض التحقيعق علعى 

 شار القانوني للجامعة الذي يوصى بالرأي القانوني ويعرض األمر على رئيس الجامعة التخاذ القرار.المست

 

 (33مادة )
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يصدر قرار إحالة الطالب إلعى مجلعس التأديعب معن رئعيس الجامععة وذلعك لغيعر حعاالت الغعش األكعاديمي ويعتم 

 إخطار الطالب على عنوانه المسجل بالكلية.

 

 (34مادة )

 التأديب  االبتدائي على الوجه التالي بقرار يصدر من رئيس الجامعة في بداية كل عام دراسي:يشكل مجلس 

 ـ  أحد عمداء الكليات بالجامعة ـ رئيسا1

 ـ  أحد أعضاء هيئة تدريس من كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية ـ عضوا2

 ـ أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ـ عضوا3

 ويـصــدر القــرار بأغــلبية آراء األعــضاء.     

 

 (35مادة )

يجوز التظلم من القرارات التأديبية التي تصدر من الهيئعات المختصعة بتوقيعع العقوبعات التأديبيعة بطلعب يقدمعه 

الطالب لرئيس الجامعة خالل خمسة عشعر يومعا معن تاريخإخطعار الطالعب بعالقرار الصعادر بالعقوبعة التأديبيعة 

لععى عنوانععه المسععجل بالكليععة، ويعععرض الطلععب علععى مجلععس التأديععب االسععتئنافي. ولععه أن يلغععى العقوبععة أو ع

 .ايخفضها أو يؤيدها، ويكون قرار المجلس نهائي  

بقرررار يصرردر مررن رئرريس الجامعررة فرري بدايررة كررل عررام ويشععكل مجلععس التأديععب االسععتئنافي علععى الوجععه التععالي 

 دراسي:

 ة ـ رئيساـ  أحد نواب رئيس الجامع1

 ـ   أحد عمداء الكليات بالجامعة ـ عضوا2

 ـ  أحد أعضاء هيئة تدريس من كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية ـ عضوا3

 ويـصــدر القــرار بأغــلبية آراء األعــضاء.    

 ( مكرر35مادة )

 ين:تتبع القواعد اآلتية في منح شهادات حسن السير والسلوك للطالب والخريج

يمنح الطالب الخريج شهادة حسن سير وسلوك عند تخرجه من الجامعة شريطة عدم صدور أي عقوبة أوال:

الطالب الخريج الذي صدر ضده عقوبة تأديبية  اتأديبية عليه خالل مدة دراسته بالجامعة. كما يمنح أيض  
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جامعة شهادة حسن سير وسلوك واحدة لم تتعد الفصل من الجامعة لمدة ثالثة أسابيع خالل مدة دراسته بال

 مع عدم ذكر العقوبة في الشهادة.

يمنح الطالب الخريج الذي صدر ضده عقوبة تأديبية واحدة خالل فترة دراسته بالجامعة جاوزت الفصل  ثانيا:

ويتم ذكر تلك العقوبة في  من ثالثة أسابيع إفادة بأن سلوك الطالب كان مقبوال   أكثرمن الجامعة لمدة 

 صدر وصلب اإلفادة.

من عقوبة تأديبية خالل فترة دراسته بالجامعة أي شهادة  أكثرعدم منح الطالب الخريج الذي صدر ضده  :اثالث  

 حسن سير وسلوك أو إفادة من الجامعة بشأن السير والسلوك.

 الباب العاشر

 المسار األكاديميالمراقبة األكاديمية ـ التسجيل المعلق ـ تغيير 

 (36مادة )

 المراقبة األكاديمية

بعد قيام الطالب بحضور العام األكاديمي األول )متضمنا الفصل الدراسعي الصعيفي( وفعي حالعة حصعوله علعى 

، يتم وضعه تحت المراقبة األكاديميعة لمعدة ععام كامعل. وخعالل فتعرة 2.00متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل من 

المراقبة األكاديمية، يتم إلزام الطالب بالتسجيل في عبء دراسي مخفعف )طبقالالئحعة الكليعة(، وذلعك إلعطائعه 

 فرصة لرفع قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي. 

كاديمية موضحا بعه تاريخبدايعة ونهايعة فتعرة المراقبعة بوضعه تحت المراقبة األ اويتم تسليم هذا الطالب إخطار  

األكاديمية ومعا يجعب عملعه لرفعع هعذه المراقبعة.ويظهر فعي بيعان الحالعة معا يفيعد وضعع الطالعب تحعت المراقبعة 

 األكاديمية، كما يظهر أيضا ما يفيد رفع المراقبة األكاديمية عند تمكن الطالب من ذلك.

ن رفع المراقبة األكاديمية بعد ععام كامعل غيعر مؤهعل لالسعتمرار فعي الدراسعة ويعتبر الطالب الذي لم يتمكن م

بكليته مما ينتج عنه نظر مجلس الكلية في تغييعر مسعاره األكاديميعـ أي إلغعاء قيعده بالكليعة وتحويلعه )بنعاء علعى 

س لعميعد طلبمنه( إلى كليعة أخعرى داخعل أو خعارج جامععة فعاروس.ويمكن للطالعب فعي هعذه الحالعة تقعديم التمعا

الكلية لمراجعة قرار تغيير المسار األكاديمي، حيث يقوم مجلس الكليعة بتقيعيم حالعة الطالعب آخعذا فعي االعتبعار 

متوسعععط نقعععاط التقعععدير التراكمعععي للطالعععب وععععدد السعععاعات المعتمعععدة التعععي اكتسعععبها وععععدد سعععنوات التحاقعععه 

الطالب لعام إضافي كفرصة أخيرة.وإذا لعم يعتمكن  بالجامعة.وبناء عليه، يمكن مد فترة المراقبة األكاديمية لهذا

بنهاية هذه الفترة، يتم إلزامه  2.00 الطالب من الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى

 بتغيير مساره األكاديمي مع ضرورة اعتماد هذه القرارات من رئيس الجامعة.

 

 (37مادة )

 التسجيل المعلق:
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فعي مقعرر إجبعاري  DN)أو  NEأو  Fأو(BLب على أي تقدير معن تقعديرات الرسعوبفي حالة حصول الطال

ثالث مرات، ال يسمح له بالتسجيل في أي مقرر جديد ويتم إلزامه بالتسجيل فقط في المقرر أو المقررات التي 

إلعى أيعة مقعررات أخعرى حصعل فيهعا علعى أحعد  ضافةحصل فيها ثالث مرات على أحد تقديرات الرسوب باإل

ساعة معتمدة وإذا لم يوجد للطالب مقررات رسعوب )معرة 12تقديرات الرسوب )مرة أو مرتين(، وبحد أقصى

أو مرتين( فيجوز بتوصية من مجلس الكلية واعتماد مجلس الجامعة  تحميل الطالب بمقررات أخرى بحيث ال 

ة معتمدة. ويمتد التسجيل المعلق عاما كامال بحد أقصى، وإذا لم يعتمكن ساع 12يتجاوز العبء الدراسي الكلي 

الطالب بنهايعة هعذا الععام معن تصعحيح تقعديرات الرسعوب التعي حصعل عليهعا ثعالث معرات، يعتم إلزامعه بتغييعر 

 مساره األكاديمي.

 

 (38مادة )

 تغيير المسار األكاديمي:

 أكاديمية في أحد الحاالت التالية:يتم تغيير المسار األكاديمي للطالب ألسباب 

التي حصل عليها في مقرر  DN)أوNEأوFأو(BLعدم تمكن الطالب من تصحيح أحد تقديرات الرسوب .1

 إجباري ثالث مرات بعد انتهاء فترة التسجيل المعلق.

بععد انتهعاء فتعرة  2.00 عدم تمكن الطالب من الحصول على متوسعط نقعاط تقعدير تراكمعي أعلعى معن أو يسعاوي .2

 .المراقبة األكاديمية

استيفاء الطالب لمتطلبات التخرج خالل مدة تعادل ضعف مدة البرنامج الدراسياألصلي.علما بأن هذه  عدم .3

المعدة ال تشععتمل علععى الفتععرات التععي قععام فيهععا الطالععب باالنسععحاب مععن فصععل دراسععي أو وقععف قيععده.)أنظر: 

 من المقررات واالنسحاب من الجامعة، وحضور وغياب الطالب(. وحذف المقررات واالنسحاب إضافة

 الباب الحادي عشر

 الطــــالب المحـــولون

 (39مادة )

 المستندات الالزمة للتحويل 

تقبل جامعة فاروس تحويل الطالب ذوى المسـتوى األكاديمي الجيد من جامعات مصـرية أخرى )حكوميعة أو 

خاصة( أو من جامـعات أجنبية معترف بها. ويقوم الطالب المتـقدم بطلب تحويل بتقديم المسـتندات التاليعة إلعى 

 ع:أسابيع من بدء فصل الخريف أو الربي 3قسـم شئون الطـالب بحد أقصـى 

 شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. .1
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من الجامعات المعترف بها من مجلس الجامععات الخاصعة واألهليعة والتعي  أكثربيان حالة معتمد من جامعة أو  .2

قام الطالب بااللتحاق بها خالل الفترة من حصوله علعى شعهادة إتمعام دراسعة المرحلعة الثانويعة إلعى تاريختقدمعه 

 بطلب التحويل إلى جامعة فاروس.

 نظام تقدير المقررات المتبع في الجامعة المحول منها. .3

 الدراسي ووصف محتوى المقررات التي يرغب في إعفائه منها.المنهج  .4

 للقواعد التي يضعها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية. اأي بيانات أخرى تبع   .5

 

 (40مادة )

 إجراءات وشروط التحويل 

ـ يتم إرسعال صعورة معن المسعتندات السعابقةإلى الكليعات المختصعة حيعث يعتم تقييمهعا معن قبعل "لجنعة إععداد 1

 المقاصات"، ويؤخذ في االعتبار اآلتي:

%( 40٪(بالنسععبة للكليععات النظريععة و) 50ال تتعععدى السععاعات المعتمععدة التععي يععتم إعفععاء الطالععب منهععا) .أ

بالنسبة للكليات العملية من مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسعي للكليعة للطعالب المحعولين معن 

 ى األقل في جامعة فاروس.جامعات أخرى، وأن يقضي عامين دراسيين عل

بجامععة فعاروس فعي أي مقعرر  مقبروليشترط حصعول الطالعب علعى األقعل علعى تقعدير مكعافإ للتقعدير  .ب

 إلمكانية إعفائه من دراسته.

يتم تحديد المستوى األكاديمي للطالعب المحعول تبععا لمجمعوع السعاعات المعتمعدة العذي تعم إعفعاؤه منهعا  .ج

 محول إليها بجامعة فاروس.على النحوالموضح بالئحة الكلية ال

يتم تحديد القسم الذي تم قبول تحويل الطالب إليه )إن وجد(، وفي هذه الحالة يتم إعفاء الطالب فقط من  .د

 متطلبات هذا القسم.

ـ تقوم اللجنة بإعداد مقاصات الطالب المحولين على النحو الذي حدده مجلس الجامعات الخاصة واألهلية، 2

 ات من عميد الكلية ورئيس الجامعة.ثم يتم اعتماد المقاص

يتم تسليم المقاصات المعتمدة إلى قسم شئون الطالب الذي يقعوم بعدوره بإخطعار الطالعب بالنتيجعة المبدئيعة ـ 3

للمقاصة وإبالغه بمقابلة المرشد األكاديميالذي يقوم بإعداد الخطة الدراسية والجدول الدراسي للطالب مع 

 المحاضرات أو الحصص العملية.مراعاة عدم تداخل مواعيد 

 يقوم قسم شئون الطالب باتخاذ الالزم العتماد المقاصات من مجلس الجامعات الخاصة واألهلية.ـ 4

وتظهر المقررات التي تم إعفاء الطالب المحول منها في بيان الحالة الخاص به في جامعة فعاروس فعي الجعزء 

الساعات المعتمدة التي تم إعفاؤه منها ضمن الساعات التعي  الخاص باإلعفاءات، كما يتم احتساب إجمالي عدد

اكتسبها، ويدخل تقدير هذه المقررات في حساب متوسعط نقعاط التقعدير التراكمعي للطالعب فعي جامععة فعاروس، 

لضعوابط اعادة دراسة أي من المقررات التي تعم إعفعاؤه منهعا بععد التحاقعه بجامععة فاروسطبق  بإويسمح للطالب 

 جامعة فاروس.التحسين في 
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 بالكلية األقسام األكاديمية

 .وبه برنامجي الترجمة وتدريس اللغة اإلنجليزية(قسم اللغة اإلنجليزية( 

 .قسم اللغة الفرنسية 

 .قسم اللغة الصينية 

 .قسم اللغة االسبانية 

 .قسم اللغة التركية 

  شعبة الناطقين بغيرها.  –اللغة العربية قسم 

 

 نظام التعليم بالكلية

  :فصول دراسية(  8سنوات ) 4عدد سنوات الدراسة 

 :إجمالي عدد الساعات المعتمدة للدراسة 

 ساعة معتمدة. 137قسم اللغة االنجليزية :  -

 ساعة معتمدة. 138شعبة تدريس اللغة األنجليزية  –قسم اللغة األنجليزية 

 ساعة معتمدة. 137قسم اللغة الفرنسية :  -       

 ساعة معتمدة. 140قسم اللغة الصينية:  -

 ساعة معتمدة. 140قسم اللغة االسبانية:  -

 ساعة معتمدة. 141قسم اللغة التركية :  -

 ساعة معتمدة. 140 شعبة الناطقين بغيرها : –اللغة العربية قسم  -

 

 ساعة معتمدة. 12 الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الخريف أو الربيع: -

 ساعة معتمدة. 20الحد األقصى للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الخريف أو الربيع:  -

 ساعات معتمدة . 7الحد األقصى للعبء الدراسي للطالب خالل فصل الصيف:  -

 

 

 

 

 الخطة الدراسية
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وفيما يلي الخطة الدراسية موضحا بها أكواد وأسماء المقررات التي يتم تدريسعها كعل فصعل دراسعي بعدءا معن 

 .السنة األولى وحتى السنة الرابعة وعدد الساعات المعتمدة

برنامج الترجمة -قسم اللغة اإلنجليزية  

English Department 

First Year – Semester 1 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 101 Introduction to Translation 3 - 

EN 102 Reading and Writing 3 - 

GL 04 Second Language I 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

UCS 01 Communication Skills I 1 - 

GE 03 English for specific purposes 2 - 

UGE 01 English 1 2 - 

Total semester credit hours 15 

First Year – Semester 2 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 201 Introduction  to Linguistics 3 - 

EN 202 Translation 3 - 

EN 203 Introduction to Literature 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

GL 05 Second Language II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

UGE 02 English 2 2 UGE 01 
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Total semester credit hours 18 

Second Year – Semester 3 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 301 Business Translation 3 - 

EN 302 Translation of Documentary Texts 3 - 

EN 303 Western Civilization (Classical Period) 3 - 

GL 03 Arabic Essay Writing 3 - 

GL 06 Second Language III 2 GL 04, 05 

UGE 03 English 3 2 UGE 02 

Total semester credit hours 16 

Second Year – Semester 4 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 401 Semantics and Pragmatics 3 - 

EN 402 News Translation 3 - 

EN 403 Western Civilization (Modern Period) 3 - 

EN 404 Literature from 16th to 18th Century 3 - 

GL 02 Arabic  Literary Appreciation 3 - 

UGA 03 Arabic Language Skills 2 - 

GL 07 Second Language IV 2 GL 04,05,06 

Total semester credit hours 19 
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Third Year – Semester 5 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 501 Technical and Scientific Translation 3 - 

EN 502 Consecutive Interpreting Skills 3 - 

EN 503 Discourse Analysis 3 - 

EN 504 Theories of Translation 3 - 

EN 505 19th Century Literature 3 - 

GL 08 Second Language V 2 GL 04,05,06,07 

Total semester credit hours 17 

Third Year – Semester 6 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 601 Political and Economic Translation 3 - 

EN 602 Consecutive Interpreting 3 - 

EN 603 Sociolinguistics 3 - 

EN 604 Modern Egyptian Civilization 3 - 

EN 605 20th Century Literature 3 - 

GL 09 Second Language VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total semester credit hours 18 

Fourth Year – Semester 7 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 
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EN 701 Lexicography 3 - 

EN 702 Literary Translation 3 - 

EN 703 Simultaneous Interpretation Skills 3 - 

EN 704 Subtitling 3 - 

EN 705 Elective 3 - 

GL 10 Second Language VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total semester credit hours 17 

Fourth Year – Semester 8 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 801 Translating for International Organizations 3 - 

EN 802 Simultaneous Interpretation 3 - 

EN 803 Graduation Project 3 - 

EN 804 American Studies 3 - 

EN 805 Elective 3 - 

GL 11 Second Language VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Total semester credit hours 17 

Elective Course 705/805 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 705/EN805 Translation into English -  French 3 - 

EN 705/EN805 Comparative Literature 3 - 

EN 705/EN805 Computer Aided Translation 3 - 
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 برنامج التدريس

Teaching English Division  

First Year – Semester 1 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 101 Introduction to Translation 3 - 

EN 102 Reading and Writing 3 - 

GL 04 Second Language I 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

UCS 01 Communication Skills I 1 - 

GE 03 English for specific purpose 2 - 

UGE 01 English 1 2 - 

Total semester credit hours 15 

First Year – Semester 2 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 201 Introduction  to Linguistics 3 - 

EN 202 Translation 3 - 

EN 203 Introduction to Literature 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

GL 05 Second Language II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

UGE 02 English 2 2 UGE 01 

Total semester credit hours 18 

 

Second Year – Semester 3 
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Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENM 301 Translation & Language 3 - 

ENM 302 Applied Linguistics & Grammar 3 - 

ENM 303 Contrastive Linguistics & Error Analysis 3 - 

GL 03 Arabic Essay Writing 3 - 

GL 06 Second Language III 2 GL 04,05 

UGE 03 English 3 2 UGE 02 

Total semester credit hours 16 

Second Year – Semester 4 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

EN 401 Semantics and Pragmatics 3 - 

ENM 402 Essay Writing 3 - 

EN 403 Western Civilization (Modern Period) 3 - 

ENM 404 Advanced Reading & Writing 3 - 

GL 02 Arabic  Literary Appreciation 3 - 

UGA 03 Arabic Language Skills 2 - 

GL 07 Second Language IV 2 GL 04,05,06 

Total semester credit hours 19 

 

Third Year – Semester 5 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENM 501 Introduction to TEFL 3 - 
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ENM 502 Psycholinguistics & Educational Psychology 3 - 

EN 503 Discourse Analysis 3 - 

ENM 504 Contemporary Literature in English 3 - 

EN 505 19th Century Literature 3 - 

GL 08 Second Language V 2 GL 04,05,06,07 

Total semester credit hours 17 

Third Year – Semester 6 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENM 601 A/V Aids in TEFL 3 - 

ENM602 Language Assessment 3 - 

EN 603 Sociolinguistics 3 - 

ENM 604 Advanced Integrated Language Skills 3 - 

EN 605 20th Century Literature 3 - 

GL 09 Second Language VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total semester credit hours 18 

Fourth Year – Semester 7 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENM 702 TEFL & Leadership 3 - 

ENM 703 Curriculum & Course Design 3 - 

ENM 704 Teaching Translation 3 - 

ENM 705 Microteaching/ Teaching Practice I * 3 - 

ENE Elective 2  
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GL 10 Second Language VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total semester credit hours 16 

Fourth Year – Semester 8 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENM 701 Best Practices in Teaching Children 3 - 

ENM 801 Teaching Literature 3 - 

ENM 802 Graduation Project 3 - 

ENM 803 Microteaching/Teaching PracticeII * 3 - 

EN 804 American Studies 3 - 

ENE Elective 2 - 

GL 11 Second Language VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Total semester credit hours 19 

Elective Course  

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ENE 706  Contrastive Linguistics 2 - 

ENE 707 Comparative Education 2 - 

ENE 804 E. Learning 2 - 

ENE 805 Education for Special Needs 2 - 
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 قسم اللغة الفرنسية 

Département de Français 

PremièreAnnée – Semestre 1 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 101 Introduction à la Traduction 3 - 

FR 102 Expression orale et écrite 3 - 

GL 04 Seconde Langue I 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

UCS 01 Communication Skills I 1 - 

GE 03 English for specific purpose 2 - 

UGE 01 English 1 2 - 

Total d'heures de crédit par semestre 15 

PremièreAnnée – Semestre 2 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 201 Introduction à la Linguistique 3 - 

FR 202 Traduction 3 - 

FR 203 Introduction à la Littérature 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

GL 05 Seconde Langue II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

UGE 02 English 2 2 UGE 01 

Total d'heures de crédit par semestre 18 

Deuxième Année – Semestre 3 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 301 Traduction des affaires Commerciales 3 - 



71 | P a g e  
 

FR 302 Traduction de textes documentaires 3 - 

FR 303 Civilisation Occidentale (Classique) 3 - 

GL 03 Arabe (Essai) 3 - 

GL 06 Seconde Langue III 2 GL 04,05 

UGE 03 English 3 2 UGE 02 

Total d'heures de crédit par semestre 16 

Deuxième Année – Semestre 4 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 401 Sémantique et pragmatique 3 - 

FR 402 Traduction de la Presse 3 - 

FR403 Civilisation Occidentale (Moderne) 3 - 

FR 404 Littérature du 17eme  et 18 eme Siècle 3 - 

UGA 03 Langue Arabe, Compétences 2 - 

GL 02 Arabe, Appreciation de textes 3 - 

GL 07 Seconde Langue IV 2 GL 04,05,06 

Total d'heures de crédit par semestre 19 

 

Troisième Année – Semestre 5 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 501 Traduction Technique et scientifique 3 - 

FR 502 Interprétation Consécutive (Compétences) 3 - 

FR 503 Analyse du discours 3 - 

FR 504 Théories de la Traduction 3 - 

FR 505 Littérature du 19 eme Siècle 3 - 

GL 08 Seconde Langue V 2 GL 04,05,06,07 

Total d'heures de crédit par semestre 17 
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Troisième Année – Semestre 6 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 601 Traduction Politique & Économique 3 - 

FR 602 Interprétation Consécutive 3 - 

FR 603 Sociolinguistique 3 - 

FR 604 Civilisation Égyptienne Moderne 3 - 

FR 605 Littérature du 20 eme Siècle 3 - 

GL 09 Seconde Langue VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total d'heures de crédit par semestre 18 

Quatrième Année – Semestre 7 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 701 Lexicographie 3 - 

FR 702 Traduction  Littéraire 3 - 

FR 703 Traduction Simultanée (Compétences) 3 - 

FR 704 Sous –titrage 3 - 

FR 705 Elective 3 - 

GL 10 Seconde Langue VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total d'heures de crédit par semestre 17 

Quatrième Année – Semestre 8 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 801 Traduction des organisations Internationales 3 - 

FR 802 Traduction Simultanée 3 - 

FR 803 Projet de graduation 3 - 

FR 804 Etudes Francophones 3 - 
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FR 805 Elective 3 - 

GL 11 Seconde Langue VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Matière à option 705/805 

Code Matière 
Heures  

de Crédit 
Préalable 

FR 705/FR 805 Traduction de / vers Francais - Anglais 3 - 

FR 705/FR 805 Littérature Comparée 3 - 

FR 705/FR 805 Traduction assistée par ordinateur 3 - 
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 قسم اللغة الصينية

Chinese Department 

First Year – Semester 1 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 101 Phonetics & Linguistics 3 - 

ZH 102 General Texts (I) 3 - 

GL 04 Second Language I 2 - 

UCS 01 Communication Skills I 1 - 

UGE 01 English I 2 - 

GE 03 English for specific purpose 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

Total semester credit hours 15 

First Year – Semester 2 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 201 Listening & Conversation (I) 3 - 

ZH 202 General Texts (II) 3 ZH 102 

ZH 203 Chinese Grammar 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

UGE 02 English II 2 UGE 01 

GL 05 Second Language II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

Total semester credit hours 18 

Second Year – Semester 3 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 
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ZH 301 Translation (Journalism into Arabic) 3 - 

ZH 302 Listening & Conversation (II) 3 ZH 201 

ZH 501 Linguistics (I) 3 - 

GL 03 Arabic Essay writing 3 - 

UGE 03 English III 2 UGE 02 

GL 06 Second Language III 2 GL 04,05 

Total semester credit hours 16 

Second Year – Semester 4 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 304 Journalistic Translation–from Arabic 3 - 

ZH 402 Essay (I) 3 - 

ZH 403 Touristic Terms & Texts (I) 3 - 

ZH 404 Chinese Civilization & Culture 3 - 

GL 02 Arabic Language (Appreciation) 3 - 

UGA 03 Arabic Language skills 2 - 

GL 07 Second Language IIII 2 GL 04,05,06 

Total semester credit hours 19 

 

Third Year – Semester 5 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 701 Linguistics (II) 3 ZH 501 

ZH 502 Listening & Conversation (III) 3 ZH 302 

ZH 503 Classical Chinese Literature 3 ZH 404 

ZH 504 Literary Chinese Texts 3 - 

ZH 505 Economic Translation 3 ZH 301, ZH 304 
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GL 08 Second Language V 2 GL 04,05,06,07 

Total semester credit hours 17 

Third Year – Semester 6 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 303 Reading Chinese Magazines & Newspaper (I) 3 - 

ZH 602 Touristic Terms & Texts (II) 3 ZH 403 

ZH 603 Modern Chinese Literature 3 ZH 404 

ZH 604 Scientific Translation 3 ZH 301 , ZH 304 

ZH 605 Essay (II) 3 ZH 402 

GL 09 Second Language  VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total semester credit hours 18 

Fourth Year – Semester 7 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 601 Reading Chinese Magazines & Newspaper (II) 3 ZH 303 

ZH 702 Contemporary Chinese Literature 3 ZH 404 

ZH 703 Legal Translation 3 ZH 301 , ZH 304 

ZH 704 Commercial Chinese Language 3 - 

ZH 705 Elective 3 - 

GL 10 Second Language VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total semester credit hours 17 

Fourth Year – Semester 8 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 401 Political Translation 3 ZH 301, ZH 304 



77 | P a g e  
 

ZH 801 Internet Language & Modern Vocabulary 3 - 

ZH 802 Literary Translation 3 ZH 301, ZH 304 

ZH 803 Introduction to Consecutive Translation 3 ZH 301, ZH 304 

ZH 804 Graduation Project 3 - 

ZH 805 Elective 3 - 

GL 11 Second Language VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Total semester credit hours 20 

Elective Course 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ZH 705/ZH805 Translation from English into Chinese 3 ZH 301,ZH 304 

ZH 705/ZH805 Oral Commercial Chinese 3 - 

ZH 705/ZH805 Archeological Terminology 3 - 

ZH 705/ZH805 History of Ancient Egypt  (In Arabic or English) 3 - 

ZH 705/ZH805 Greco – Roman History (In Arabic or English) 3 - 

ZH 705/ZH805 World Literature 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 | P a g e  
 

 قسم اللغة اإلسبانية

Spanish Department 

First Year – Semester 1 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 101 Listening and Conversation I 3 - 

ES 203 Linguistics Studies I 3 - 

GL 04 Second Language I 2 - 

UCS 01 Communication Skills I 1 - 

UGE 01 English I 2 - 

GE 03 English for specific purpose 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

Total semester credit hours 15 

First Year – Semester 2 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 201 Listening and Conversation II 3 ES 101 

ES 501 Linguistics Studies II 3 ES 203 

ES 102 General Texts I 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

UGE 02 English II 2 UGE 01 

GL 05 Second Language II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

Total semester credit hours 18 

Second Year – Semester 3 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 
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ES 302 Texts II 3 ES 102 

ES 303 History of Literature and Civilization I 3 - 

ES 703 Linguistics Studies III 3 ES 501 

UGA 03 Arabic Language skills 2 - 

UGE 03 English III 2 UGE 02 

GL 06 Second Language III 2 GL 04,05 

Total semester credit hours 16 

Second Year – Semester 4 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 202 Essay and Reading I 3 - 

ES 402 Latin American Literature I 3 - 

ES 301 Introduction to Translation 3 - 

ES 404 Spanish Culture I 3 - 

GL 02 Arabic Language (Appreciation) 3 - 

GL 03 Arabic Essay writing 3 - 

GL 07 Second Language IIII 2 GL 04,05,06 

Total semester credit hours 19 

 

Third Year – Semester 5 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 401 Essay and Reading II 3 ES 202 

ES 502 Listening and Conversation III 3 ES 201 

ES 503 Texts III 3 ES 302 

ES 504 History of Literature and Civilization II 3 ES 303 

ES 505 Economic Translation (From/Into Arabic) 3 ES 301 
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GL 08 Second Language V 2 GL 04,05,06,07 

Total semester credit hours 17 

Third Year – Semester 6 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 601 Spanish Culture II 3 ES 404 

ES 602 Essay and Reading III 3 ES 401 

ES 603 Latin American Literature  II 3 ES 402 

ES 604 Legal Translation (From/Into Arabic) 3 ES 301 

ES 605 Internet Language 3 - 

GL 09 Second Language  VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total semester credit hours 18 

Fourth Year – Semester 7 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 304 Journalistic Translation ( From/ Into Arabic) 3 ES 301 

ES 701 History of Literature and Civilization III 3 ES 504 

ES 702 Scientific Translation (From/Into Arabic) 3 ES 301 

ES 704 Listening and Conversation IIII 3 ES 502 

ES 705 Elective 3 - 

GL 10 Second Language VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total semester credit hours 17 

Fourth Year – Semester 8 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 403 Political Translation (From/Into Arabic) 3 ES 301 
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ES 801 Texts IIII 3 ES 503 

ES 802 Literary Translation (From/Into Arabic) 3 ES 301 

ES 803 Latin American Literature  III 3 ES 603 

ES 804 Graduation Project 3 - 

ES 805 Elective 3 - 

GL 11 Second Language VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Total semester credit hours 20 

Elective 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

ES 705/ES 805 
Introduction to Consecutive interpretation (From/Into 

Arabic) 
3 ES 304, ES403, ES505 

ES 705/ES 805 
Techniques of Commercial – Correspondence and 

Communications 
3 - 

ES 705/ES 805 Techniques of Commercial and Business World 3 - 

ES 705/ES 805 Egyptian Tourism & Archeology in Spanish 3 - 

ES 705/ES 805 Andalusian Literature 3 - 

ES 705/ES 805 Audio Visual Translation 3 

ES 404, ES 601, ES 802 

متطلبات الجامعة والكلية من 

 اللغة العربية
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 قسم اللغة التركية

Turkish Department 

First Year – Semester 1 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 101 Phonetics and Linguistics 3 - 

TR 102 General Texts (1) 3 - 

GL 04 Second Language I 2 - 

UCS 01 Communication Skills 1 - 

UGE 01 English I 2 - 

GE 03 English for specific purpose 2 - 

UEC 01 Computer Skills & programming concepts (1) 2 - 

Total semester credit hours 15 

First Year – Semester 2 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 201 Listening and Conversation (1) 3 - 

TR 202 General Texts (2) 3 TR 102 

TR 203 Linguistics Studies (1) 3 - 

GL 01 Arabic Language (Morphology & Syntax) 3 - 

UGE 02 English II 2 UGE 01 

GL 05 Second Language II 2 GL 04 

UEC 02 Computer Skills & programming concepts (2) 2 UEC 01 

Total semester credit hours 18 

Second Year – Semester 3 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 
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TR 501 Linguistics Studies (2) 3 TR 203 

TR 302 Listening and Conversation (2) 3 TR 201 

TR 303 Essay  and Journal Reading (1) 3 - 

GL 03 Arabic Essay writing 3 - 

UGE 03 English III 2 UGE 02 

GL 06 Second Language III 2 GL 04,05 

Total semester credit hours 16 

Second Year – Semester 4 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 304 Introduction to Translation 2 - 

TR 301 Journalism Translation Into Arabic 3 - 

TR 605 Linguistics Studies (3) 3 TR 501 

TR 402 Listening and Conversation (3) 2 TR 302 

TR 404 Turkish Civilization and Culture (1) 3 - 

GL 02 Arabic Language (Appreciation) 3 - 

UGA 03 Arabic Language skills 2 - 

GL 07 Second Language IIII 2 GL 04,05,06 

Total semester credit hours 20 

 

Third Year – Semester 5 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 403 Tourism Texts and Terms (1) 2 - 

TR 701 Linguistics Studies (4) 3 TR 605 

TR 502 Listening and Conversation (4) 3 TR 402 

TR 503 History of Turkish Literature (1) 2 - 
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TR 504 Selected Literary Turkish Texts 2 - 

TR 506 Turkish Civilization and Culture (2) 3 TR 404 

GL 08 Second Language V 2 GL 04,05,06,07 

Total semester credit hours 17 

Third Year – Semester 6 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 505 Economic Translation From/ Into Arabic 3 TR 301,TR 304 

TR 601 Essay  and Journal Reading (2) 3 TR 303 

TR 602 Tourism Texts and Terms (2) 3 TR403 

TR 603 History of Turkish Literature (2) 3 TR 503 

TR 604 Scientific Translation From/ Into Arabic 3 TR 301,TR 304 

GL 09 Second Language  VI 2 GL 04,05,06,07,08 

UCS 02 Communication Skills II 1 UCS 01 

Total semester credit hours 18 

Fourth Year – Semester 7 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 401 Political Translation  From/Into Arabic 3 TR 301,TR 304 

TR 702 Contemporary Turkish Literature 3 - 

TR 703 Legal Translation From / Into Arabic 3 TR 301,TR 304 

TR 704 Commercial Turkish Language 3 - 

TR 705 Elective 3 - 

GL 10 Second Language VII 2 GL 04,05,06,07,08,09 

Total semester credit hours 17 

Fourth Year – Semester 8 

Course Course title Credit Pre-requisites 
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code hours 

TR 405 Issues of Translation 2  

TR 801 Internet Terms and Vocabulary 2 - 

TR 802 Literary Translation From / Into Arabic 3 TR 301,TR 304 

TR 803 Consecutive Translation 3 TR 301, TR 304 

TR 804 Comparative Turkish Literature 2 - 

TR 805 Graduation Project 3 - 

TR 806 Elective 3 - 

GL 11 Second Language VIII 2 GL 04,05,06,07,08,09,10 

Total semester credit hours 20 

Elective Course 

Course 

code 

Course title 

Credit 

hours 

Pre-requisites 

TR 705 

TR 806 

Translation From English to Turkish 3 TR 301,TR 304 

TR 705 

TR 806 

Oral Commercial Turkish Language 3 - 

TR 705 

TR 806 

Archeology Terms 3 - 

TR 705 

TR 806 

Ancient Egyptian History (In English or Arabic) 3 - 

TR 705 

TR 806 

Greek and Roman History ( in English or Arabic) 3 - 

TR 705 

TR 806 

World Literature 3 - 
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 المـلحقــات

 

 (: استمارة تسجيل المقررات1ملحق )
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 وحذف المقررات  إضافة(: استمارة 2ملحق )
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 (: استمارة االنسحاب من المقررات3ملحق )
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 مكتمل(: طلب مقرر غير 4ملحق )
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 (: طلب غياب بعذر عن االمتحان النهائي5ملحق )
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 (: إخطار بوضع الطالب تحت المراقبة األكاديمية6ملحق )
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 (: إنذار بالحصول على تقدير رسوب مرتين7ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


