
   

 
 

 قسم اللغة الفرنسية 

 دابهاآبرنامج ليسانس اللغة الفرنسية و
 

 كلمة مدير البرنامج
بين األفراد منذ بداية الكون كانت اللغة وسيلة التواصل بين البشر ونظرا ألهمية اللغات، بات على اإلنسان ...  والتفاهم 
يلم بلغات  والتمدن وتبادل الثقافات  ضروريا أن يتعلم ويتقن لغته األم بل وأن  أجنبية أخرى في سبيل مواكبة الحضارة 

: فإذا كانت اللغة العربية هي لغة الضاد  والتفاعل مع الشعوب واألعراف المختلفة. ولكل لغة خصوصياتها وجمالها

لى إكساب الطالب  ولعلنا في برنامج اللغة الفرنسية وآدابها نسعى إفن.  والفصاحة فاللغة الفرنسية هي لغة الموسيقى وال
 األدوات اللغوية والمهنية التي تفتح أمامه آفاقا علميا بال حد. 

 
 الرسالة 

على المستوى المحلي    التميز والريادةيسعى برنامج ليسانس األلسن في اللغة الفرنسية وآدابها إلى تحقيق  

رتقاء به ثقافيا وتلبية وذلك لخدمة المجتمع واال  الترجمة واللغة واألدبواإلقليمي والدولي في مجاالت 
 .احتياجات سوق العمل في مجاالت مختلفة

 
 هدافاأل
 إجادة اللغة الفرنسية قراءة وكتابة وتحدثا.  -١
النصوص األدبية التي تمثل عصورا  له فرصة التعرف على أهم الكتاب وقراءة األدب بوعي بما يتيح  -٢

 واحترام اآلخر وثقافته. للترجمةمختلفة في ثقافة اللغة الفرنسية لتأهيله  
مطالعات على النحو الذي يمكنه من الترجمة  نصوص ومراجع وأدب وإجادة اللغة العربية من قواعد و-٣

 من و إلى اللغة العربية.  
 تحليل بنية اللغة ومستواها باللغة الفرنسية.-٤
 إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة الفرنسية.-٥
 التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع وكتابة البحوث العلمية.لقدرة على  -٦
مشروعات الترجمـة وتطبيقات الترجمة والبحـث العلمي والدراسـات اللغوية واألدبية    يالتفاعـل فـ-٧

والنقدية والدراسات المقارنة بهدف دعم التواصل بـين كلية األلسن والكليات المماثلة داخل وخارج الوطن  
ـات الثقافيـة ومنظمـات المجتمع المدني  والمؤسس

 

 البرنامج  ريادةصالة وأ
أول قسم تم إنشائه عقب  الفرنسية الذي يتم من خالله تدريس برنامج اللغة الفرنسية وآدابها    يعد قسم اللغة

 .رافع الطهطاوي من بعثته في فرنساعودة الشٌيخ رفاعة  
 

 سمات تميز البرنامج
مقررات  معظم الطلبة الملتحقين بالبرامج من خريجي مدارس اللغة الفرنسية، األمر الذي يستتبع مناهج و-

 .ذات مستوى متقدم في اللغة
  35توافق عدد الطلبة الملتحقين بالبرامج مع المعايير الدولية والمحلية للجودة حيث أن متوسط البرنامج  ي-

 طالب
توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل حيث أن الخريج يسد احتياجات سوق العمل في مجاالت عدة  ي-

 السلك الدبلوماسي ...   -اإلرشاد السياحي    -افة  الصح  –التدريس    –مثل : الترجمة  
 قبول الطلبة الوافدين وخاصة من الدول اإلفريقية الفرانكفونية.يتم -
 .دوليةيزين الحاصلين على جوائز محلية ولقسم عدد من األساتذة المتمضم اي-



 بنشر األبحاث محليا ودوليا.    يقوم أعضاء هيئة التدريس-
ورش العمل  في المؤتمرات المحلية والدولية ويشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -

 والمهمات العلمية.
الدولية و دعوة األساتذة والعلماء من بعض الجامعات  تنظيم الندوات العلمية المحلية ويقوم البرنامج ب-

 ة إللقاء المحاضرات و الندوات العلمية.  األجنبية و الدولي

 Goncourt le choix de)  تحكيم جائزة جونكور الشرق األوسط في لجنة    اسنوي  يشارك الطالب-
l’Orient)بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية(AUF  و )لجنة التحكيم    يفر الطالب للمشاركة فاسي

 بالصالون الثقافي ببيروت )لبنان(.  
 

 البرنامج والجودة:
ة  ي اسٌ يالقٌ االكاديمية  ر  ييالمعاٌ  ىتبن  يومن ثم فإنه  يسعى قسم اللغة الفرنسية للحصول على االعتماد البرامجي    -

   –  NARSة  يالمرجعٌ 
tandardsS eferencesR cademicA ationalN  المعرفةو من  االدنى  الحد    knowledge  هى 

   .لضمان الممارسة الجيدة لمهنته  برنامج يمتلكها خريج الالتى يجب ان   skillsوالمهارة  
 

 ويحرص البرنامج على التالي:
 .  غويةالمعامل اللخالل   ب من يالتعلم بالتدرٌ  •
 ة.  يع البحثٌ يالمشارٌ   خاللالتعلم التعاوني من  •
 دانى.يب المريل التديتفعٌ   خاللمن    بالتجربةالتعلم   •

 و دوره في تنمية مهارات الطالب  self learningالتعلم الذاتي   •
 E learningالتعليم االلكتروني   •

 
 دور الطالب في االعتماد األكاديمي

األساسي في تطبيق نظم   يمكن بلورة دوركوجودة التعليم مسئولية الجميع وأهم طرف فيها هو الطالب،  
 في المحاور اآلتية :  بالبرنامج جودة التعليم  

   .مخرجات التعلم المستهدفة منهلمعرفة  كل مقرر  توصيف  اطلع دائما على   •

وشارك    ، بأن تؤدي ما يسند إليك من تكليفات وقراءاتالتعليم والتعلم   ةعمليساعد أساتذتك في   •
 .بفاعلية في المناقشات التي تطرح داخل قاعات المحاضرات، واطرح أسئلة هادفة وبناءة

إلخ(، والتى  ... التعلم الذاتى  –لتطبيق أساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكتروني  تفاعل مع أساتذتك،   •
 .تهدف إلى تسليحك بمهارات أساسيه يطلبها سوق العمل

او المرشد    احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديميلليسانس األلسن:  اإلرشاد الطالبي   .1
   واطلب نصيحته باستمرار.  الخاص بك، واسأله عن كل ما تريد،  الطالبي

شارك بفاعلية فى التدريب الميدانى، الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق  :  التدريب الميداني .2
 العمل.

 الذي يعقد سنويا لالنفتاح على سوق العمل.ملتقى التوظيف   .3
خريجين إعدادا جيدا يتمشى واحتياجات  عمل على إعداد الطالب والالتي توحدة متابعة الخريجين   .4

  .سوق العمل
 

 آلية تلقي الشكاوى
 صناديق الشكاوى  •

 رئيس القسم •
 الطالبي  المرشد •
 اتحاد طالب كلية األلسن  •



 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب •
 

 دور الطالب في خطة التعزيز و التطوير
إلى أقصى الدرجات، حتى يتحقق الهدف    موضوعيا  التعليم والتعلم، وأن تكون  ي احرص على تقييم عمليت

 يجرى هذا التقييم من خالل أساليب رسمية مثل:    المرجو من هذا التقييم، وعادة ما
 .تدريس المقررفي نهاية   )االستبيان( الذي يتم استيفاؤه  االستبانة  •
 .الذي يعقد مرتين سنوياالمؤتمر العلمي  •
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