
	  

دداابهھا برنامج ليیسانس االلغة االفرنسيیة ووآآااللقاء االتعريیفي ل تقريیر  
٢۲٠۰٢۲١۱أأكتوبر  ١۱٠۰  

 
 

ليیسانس بعقد لقاء تعريیفي لطالبب برنامج ٬، ٢۲٠۰٢۲١۱ أأكتوبر ١۱٠۰االمواافق  ااألحدقامم قسم االلغة االفرنسيیة يیومم 
  االفرنسيیة ووآآدداابهھاااللغة 

االطالب حضورر االفرقة ااألوولى وو من ططالب ٢۲٥بمشارركة  ظظهھراا االثانيیة عشرةةقد بدأأ االلقاء في تمامم االساعة وو
  .بيیيیر بهھجت وواالطالبة نورراانن عصامم من االفرقة االثانيیة

 تم ااإلعالنن عن االلقاء قبل بداايیة االدررااسة من خاللل االصفحة االرسميیة للقسم على االفيیسبوكك.

 

 

 االلقاء على االهھوااء مباشرةة على صفحة االقسم أأيیضا: كما تم بث

 



	  

 

 

 تناوولل االلقاء خمس محاوورر:

 : االبراامج االتعليیميیة االمقدمة من قسم االلغة االفرنسيیة في مرحلة االليیسانساالمحورر ااألوولل

 آآدداابهھاسانس ااأللسن في االلغة االفرنسيیة ووأأهھھھداافف برنامج ليیررسالة وو  .1

 االفرنسيیة: سماتت تميیز براامج قسم االلغة االمحورر االثاني

 االريیاددةةااألصالة وو  .1



	  

 االطالبب  .2

 أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وواالهھيیئة االمعاوونة  .3

 ااألنشطة االعلميیة  .4

 االقاعاتت االدررااسيیة وواالمعامل وواالمكتباتت وواالمرااجع  .5

 لبراامج قسم االلغة االفرنسيیة االمتبناهه: االمعايیيیر ااالكادديیميیة االمحورر االثالث

 اامج االخاصة بأساليیب االتعليیم وواالتعلمبرسيیاسة اال  .1

 االتقويیم االمتنوعةأأساليیب   .2

 نحو ااالعتمادد االبراامجي :االراابع االمحورر

 أأهھھھميیة ااالعتمادد  .1

 موااصفاتت جوددةة االطالب  .2

 االبرنامجاالخدماتت وواالوحدااتت وواالفاعليیاتت االمرتبطة بطالب   .3

  االمحورر االخامس: االتطويیر وواالتحسيین

 ددوورر االطالب في خطة االتعزيیز وواالتطويیر  .1

عليیم ووتعريیفهھم بسماتت االتميیز في االبرنامج٬، ووأأساليیب االتقويیم وواالتبدأأ االلقاء بالترحيیب بطالبب االفرقة ااألوولى 
وواالتعلم االمتبعة فيیهھ٬، ووااألنشطة االعلميیة االتي يینظمهھا قسم االلغة االفرنسيیة وواالتي عليیهھم أأنن يیشارركواا فيیهھا ددووما 
لتحسيین مستوااهھھھم االلغويي ووتطويیر مهھاررااتهھم االعامة وواالمهھنيیة. كذلك تم شرحح نقاطط االتطويیر االتي حدثت 

 .رنامج منذ بدء تطبيیقهھ بالكليیةالبب

طالبب لثم تم شرحح مفهھومم ااالعتمادد االبراامجي ووأأهھھھميیتهھ للكليیة كمؤسسة تعليیميیة عريیقة بصفة عامة٬، وو
قد تم حث االطالبب على ااالهھھھتمامم بالمشارركة في كل ما يیُطلب منهھم من أأنشطة االبرنامج بصفة خاصة. وو

بب أأنن ااعتمادد قد أأووضحنا للطالتقيیيیم االوررقة ااالمتحانيیة. وويیة ووخاصة بالجوددةة مثل ااستباناتت االفاعليیة االتعليیم
بعد  تميیز لهھم في سوقق االعملحيیث سيیشكل ذذلك نقطة قوةة وواالبرنامج لهھ أأهھھھميیة كبيیرةة بالنسبة لهھم كطالبب 

 االتخرجج. كما تضمن االلقاء االتركيیز على سماتت تميیز االبرنامج ووهھھھي كالتالي: 

 ووتتمثل في: اووىىآآليیة تلقي االشكووكما تم توعيیة االطالب بحقوقهھ 

 ااألكادديیمياالمرشد   •
 ررئيیس االقسم  •
 صنادديیق االشكاووىى  •
 ااتحادد ططالبب كليیة ااأللسن  •
 ووكيیل االكليیة لشئونن االتعليیم وواالطالبب  •
 



	  

 

 

 

 ووفي نهھايیة االلقاء تم توززيیع ااستباناتت على االطالبب االحاضريین لتقيیيیم االلقاء.

 تي:آلقد تبيین لنا من نتيیجة تحليیل ااستباناتت االطالبب االمشارركيین ااوو
 

 : االقوةةنقاطط 
 
 ساهھھھم االلقاء االتعريیفي في أأهھھھميیة توضيیح ااالعتمادد االبراامجي.ـ 
 محتوىى االلقاء االتعريیفي يیتناسب االى حد كبيیر مع االفئة االمستهھدفة. ـ

  ـ أأفادد االلقاء في تقديیم صوررةة ووااضحة عن ررسالة االبرنامج االتعليیمي ووأأهھھھداافهھ االتعليیميیٮة ووموااصفاتت االخريیج..
االمعايیيیر ووااللقاء ااسترااتيیجيیاتت االتعليیم وواالتعلم وومصاددرر االتعليیم وواالتعلم االمرتبطة بالبرنامج   ااووضح-

  .ااألكادديیميیة االمتبناةة للبرنامج  بشكل كافي
بالخدماتت ااإللكتروونيیة االتي يیوفرهھھھا االبرنامج مثل توفيیر كل االمعلوماتت  يیساعد االلقاء في تعريیف االطالب-

 االخاصة بالبرنامج على موقع االكليیة.

 
 
 
 

 
  



	  

 
 
 

 

 
 
  االلقاء االتعريیفي  مرفق: ااستبانة تقيیيیم

 
 ٢۲٠۰٢۲٢۲-٢۲٠۰٢۲١۱االعامم االجامعي 

 ) ٢۲٥عددد االمشارركيین في ااالستبيیانن (      االفرنسيیةقسم االلغة 

االمتوسط 
 ةاالمئويیبالنسبة 

 مم بنودد ااالستبيیانن

 1 ساهھھھم االلقاء االتعريیفي في توضيیح براامج االكليیة ٩۹٧۷٪

 2 يیتناسب محتوىى االلقاء االتعريیفي مع االفئة االمستهھدفة  ٩۹٧۷٪

أأفادد االلقاء في تقديیم صوررةة ووااضحة عن ررسالة االبرنامج االتعليیمي ووأأهھھھداافهھ  ٩۹٩۹٪
 3 االتعليیميیة ووموااصفاتت االخريیج

مصاددرر االتعليیم وواالتعلم ااسترااتيیجيیاتت االتعليیم وواالتعلم ووأأووضح االلقاء  ٪٩۹٥
 4 االمرتبطة بالبرنامج.



	  

 5 ساهھھھم االلقاء في توضيیح االسماتت االمميیزةة للبرنامج ٩۹٠۰٪

٩۹٢۲٪ 
تم االتعريیف بالخدماتت وواالوحدااتت وواالفاعليیاتت االمرتبطة بطالبب االبرنامج 

 ةةووحد –ملتقى االتوظظيیف  -منسق االتدرريیب االميیدااني –(ااإلررشادد االطالبي 
 متابعة االخريیجيین وواالتدرريیب االمهھني ... إإلخ)

6 

تعرضض االلقاء إإلى حقوقق ووووااجباتت االطالب ووآآليیاتت االشكوىى ووآآليیاتت االحسابب  ٪٩۹٤
 وواالعقابب

7 

 8 أأبرزز االلقاء االتعريیفي ددوورر االطالب في خطة االتعزيیز وواالتطويیر ٪٨۸٤

 9 تتم إإددااررةة االوقت بشكل منظم. ٪٩۹٤

 10 بإددااررااتت االكليیة االمرتبطة بالبرنامجيیساعد االلقاء في تعريیف االطالب  ٩۹٣۳٪

بالخدماتت ااإللكتروونيیة االتي يیوفرهھھھا  يیساعد االلقاء في تعريیف االطالب ٩۹٩۹٪
 االبرنامج مثل توفيیر كل االمعلوماتت االخاصة بالبرنامج على موقع االكليیة.

11 

 معدلل االرضا االعامم ٪٩۹٥

 


