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 مبادرة تعليم اللغة األملانية لطالب اجلامعات املصرية

 
األخص بعد اطالق الثورة وب ملحًا أصبح أمرًا لعصرية، بلياة ااحل ن تعلم اللغات األجنبية واتقانها قد أصبح من أهم متطلباتإ

 تواصل بني الثقافات املختلفةجملتمعي ومد جسور الاية للتطوير ألساسئز ا، حيث يعد ضمن الركا الصناعية الرابعة "الثورة التكنولوجية"

، مما يعزز  تلف أحناء العاملخمعرفة مع اآلخرين يف خلربات واملابادل تمن  ثراء ثقافته وميكنهإاتي الذي يتيح للفرد ، وكذا التطوير الذ

 ف. ختالقافة اإلثتقبل راق وم القيم واألعحرتاإ، إىل جانب تعلم  الوعي الثقايف واملعريف

ختيارية وليس د املقررات اإلامعات املصرية كأحجللى مستوى انية عملاوقد متثل اهلدف الرئيسي للمبادرة يف تعميم دراسة اللغة األ

ساسية للمبادرة يف جات األ، ولتتمثل املخرصريةجلامعات امليف ا ندسةيف بعض كليات الطب واهل كان مطبقًا ، وهو بالفعل ما جباريًاإ

 ق األهداف اخلاصة التالية:ألجنبية من أجل حتقياأحد اللغات رية كملصال لتعلم اللغة األملانية لطالب اجلامعات توفري برنامج متكام

 ات. تبادل اخلربودريب لتأفضل ل تاحة فرصًاإزيادة القدرة التنافسية خلرجيي الكليات و 

 .تعميق الروابط العلمية والثقافية بني البلدين 

 العلمية والتعاون البحثي  فتح اآلفاق للمشاركةيساب اللغات ن إكتيث أح، غوية الالزمة للدراسة والبحث تأهيل الطالب باملهارات الل

 واألكادميي وتبادل اخلربات العلمية واملعرفية.

 إملام الطالب مبهارات مهنية متميزة إلمكانية مزاولة املهنة. 

تعميم الربنامج املتكامل  ات التنفيذية من أجلعض االجراءاذ بباخت وحتقيقا لألهداف السابقة، فقد قام اجمللس األعلى للجامعات

مقررات : األول منهم يتم  4ج من وته. ويتكون الربنامجون مع معهد التعابلك لتعليم اللغة األملانية لطالب اجلامعات املصرية للراغبني وذ

ة، وقد مت اعتماد اخلطة راكز التابعة للجامعحد امليف أ ت لغةوراتدريسه كمقرر اختياري كلغة أجنبية والثالث مقررات األخرى كد

من تعليم اللغة داخل  صول على مستوى متميزمعات يف احلاجلا البواحملتوى الدراسي للمقررات لاللتزام بها مع اتاحة الفرصة لط

شهادة امتام مستويات اللغة بعد صول الطالب على طالبا وح 25 دة عنواحاجلامعة ضمن اشرتاطات عامة بعدم زيادة العدد يف اجملموعة ال

 امتام كافة املقررات. 

 رة مثل:ملزايا لطالب املباداتقديم بعض قوم بوف يوبناءا على االتفاقية املوقعة مع معهد جوته، فان املعهد س

 امعات املصرية )يف حال ستوى اجلمطالب املبادرة على  سبوعني ألولدة أا ملتقديم منحة واحدة مكثفة  لدراسة اللغة األملانية يف أملاني

 توافر البند املالي هلذا الغرض مبعهد جوته(.

  ملستوى اورات شاركة يف دمنح جزئية للطالب املتفوقني باملبادرة عند امل 10تقديم عددB1  

 وته(.جعهد ض مبمبعهد جوته بالقاهرة )يف حال توافر البند املالي هلذا الغر 

  للمستوى  جوته عهداالمتحانات القياسية مبالسماح للطالب خرجيي املبادرة بأداءB1  بنفس رسوم طالب املعهد. 

عاونة باجلامعات املصرية التدريس واهليئة امل عضاء هيئةبية ألتدريكما يتزامن ذلك مع تقديم معهد جوته لعدد كبري من املنح ال

دعم املبادرة. لت املصرية امعاوذلك حتت اشراف أقسام اللغة األملانية باجل  DLLللحصول على الشهادة املتخصصة لتدريس اللغة األملانية 

تدرجييا مع استكمال اعداد  لتطبيق، ويتم التوسعلوجاهزيتها  دادهاستعوعلى أن يتم تطبيق املبادرة بداية يف اجلامعات اليت أعلنت ا

 صرية. ملت امعاوتدريب الكوادر الالزمة من السادة أعضاء هيئة التدريس باجلا

ان متكن األساتذة املصريني من اللغات األجنبية املختلفة ميثل تعزيزا لالستمرار يف التميز باطالعهم على احدث األحباث واألساليب 

 املتطورة يف البالد املتقدمة، وبالتالي قدرتهم على التنافس عامليا مع أكرب املتخصصني يف اجلامعات الدولية.


