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الامج الّدراسيّة  
جمة  
ّ
قافة وال

ّ
غة والث
ّ
       بالوروس اآلداب  الل

جمة   
ّ
       ماجست اآلداب  ال

       ماجست اآلداب  ترجمة املؤتمرات 

غوّة 
ّ
جمة والّدراسات الل

ّ
يّة دراسات ال

ّ
يقع ارم اامّ لل

قافيّة التّاع امعة يواس غوتنغ – ماينس  مدينة 
ّ
والث

غرمرسايم جنوب غرب أملانيا. وعدّ ذه الليّة واحدة من أك 
فيّة ع مستوى العالم.  

ّ
جمة التّحررّة والش

ّ
مؤسّسات عليم ال

مدّة الّدراسة:         6 فصول دراسيّة 
  الفصل الّدراّ الشتويّ     

ً
بدء الّدراسة:          عادة

غات التّالية:  
ّ
شروط القبول:        ع األقلّ مستوى B1  إحدى الل

                     اإلغليّة، الفرسيّة، اإلسبانيّة. ع األقل      
سبة لبا  

ّ
غة األملانيّة، أما بال

ّ
                     مستوى  C1  الل

غات فال ُشط مستوى محدّد.  
ّ
                     الل

غات:               اإلسبانيّة، األملانيّة، اإلغليّة، اإليطاليّة،        
ّ
غات:               اإلسبانيّة، األملانيّة، اإلغليّة، اإليطاليّة،        الل
ّ
الل

كيّة، الرّوسيّة،        
ّ
                     الغاليّة، البولنديّة، ال

                     العريّة، الفرسيّة، الولنديّة، اليونانيّة         
                     اديثة. 

يمكن دراسة البالوروس بلغة أجنيّة واحدة أو اثتن أو ثالث، إذ 
يمكن للطلبة العرب أن يدرسوا، باإلضافة إ األملانية لغة أجنية 

 لغة أجنية ثانية وثالثة. 
ً
أو، الفرسية والولنديّة مثال

جمة 
ّ
غة وال
ّ
جمة وشمل برنامج البالوروس تطبيقات عمليّة  الل

ّ
غة وال
ّ
وشمل برنامج البالوروس تطبيقات عمليّة  الل

قافيّة، كما 
ّ
غوّة والث

ّ
جمة والّدراسات الل

ّ
باإلضافة إ دراسات ال

بّ، أو علم 
ّ
، إمّا  تكنولوجيا اإلننت، أو الط

ً
 فرعيّا
ً
يتضمّن تخّصصا

القانون، أو التّقانة، أو علم االقتصاد.  

مدّة الّدراسة:          4 فصول دراسيّة 
تويّ   
ّ
  الفصل الّدراّ الش

ً
بدء الّدراسة:           عادة

غة األملانية، 
ّ
شروط القبول:         مستوى C2  الل

غات، امتحان القبول  
ّ
                      مستوى C1 لبا الل

غات:                اإلسبانيّة، األملانيّة، اإلغليّة، اإليطاليّة،       
ّ
غات:                اإلسبانيّة، األملانيّة، اإلغليّة، اإليطاليّة،       الل
ّ
الل

                      الغاليّة، البولنديّة، الكيّة، الرّوسيّة،        
                      الصّنيّة، العريّة، الفرسيّة، الولنديّة،   

                      اليونانيّة اديثة. 

يمكن دراسة املاجست بلغة أجنيّة واحدة أو اثتن، إذ يمكن للطلبة 
العرب أن يدرسوا، باإلضافة إ األملانية لغة أجنية أو، الفرسية 

 لغة أجنية ثانية.  
ً
مثال

ومكن التخّصص  ااالت التّالية:  ومكن التخّصص  ااالت التّالية:  

فيّة املتخّصصة 
ّ
جمة الش

ّ
       ال

جمة التّحررّة املتخّصصة 
ّ
       ال

قافيّة 
ّ
       الّدراسات بن الث

جمة التّبّعيّة والفورّة 
ّ
       ال

جمة األدبيّة واإلعالميّة 
ّ
       ال

جمة   
ّ
جمة وأساليب تدرس ال

ّ
       دراسات ال

  

مدّة الّدراسة:          4 فصول دراسيّة 
  الفصل الّدراّ الشتويّ   

ً
بدء الّدراسة:           عادة

غة األملانيّة، 
ّ
شروط القبول:         مستوى C2  الل

غات، امتحان القبول  
ّ
                      مستوى C1 لبا الل

        ،        ،BCاإلغليّة ،ABاألملانيّة ،ABغات:                اإلسبانيّة
ّ
الل

       ،BCالبولنديّة ،Cالغاليّة ،ABCاإليطاليّة                      
  ABCالولنديّة ،ABCالفرسيّة ،ABCالروسيّة                      

غة األساسيّة  
ّ
غة األمّ أو الل

ّ
A =       اللّغة A =     الل

غة األجنيّة، ال ُيجم ما ولا   
ّ
B =      اللّغة B =     الل

غة األجنيّة، ال ُيجم ما 
ّ
C =      اللّغة C =     الل

يوجد نموذجان لنامج املاجست   ترجمة املؤتمرات: إمّا نموذج : إمّا نموذج 
ABC؛ أي بلغتن أجنبّتن أو نموذج ACCC بثالث لغات أجنيّة. 
جمتن الفورّة والتّبعيّة، 

ّ
شتمل كال النّموذجن ع تمارن  ال

فيّة. 
ّ
جمة الش

ّ
قافيّة ودراسات ال

ّ
باإلضافة إ جوانب الّدراسات الث

غة العريّة غ متاحة  الوقت اا  ذا النامج. 
ّ
الل


