
  
	  	  	  

	  
 ووآآدداابهھا االلغة االفرنسيیة برنامج خطة ددعم ططالبب

 ٢۲٠۰٢۲١۱-٢۲٠۰٢۲٠۰للعامم االجامعي  كليیة ااأللسنب
 )٢۲٠۰٢۲٠۰-١۱٠۰-١۱٩۹لس ج(معتمدةة في م

 
 -أأووالً : االطالبب االمتعثريین :

 
وو مشاكل فى االعمليیة االتعليیميیة على االمستوىى أأووهھھھو االطالب االذىى يیوااجهھ صعوباتت  :االطالب االمتعثر-

اصة ااالحتيیاجاتت االخ وووويیعد االطالب االكفيیف أأوو ذذ .لى مساعدةةإإوو االمستوىى االماددىى وويیحتاجج أأاالتعليیمى 
ً ططالب  االمساعدةة. وو االدعم لىإإيیحتاجج  رااً متعث ا

 
َ يیعتبر االطالب متعثر مادديی بالنسبة للتعثر االماددىى: أأ)  ذذاا كانن غيیر قاددرر على سداادد االمصرووفاتت إإ ا

الرجوعع ب للطالبب . وويیمكن حل االمشاكل االمادديیةةاالدررااسيیة أأوو على توفيیر متطلباتت االعمليیة االتعليیميی
ووبتوفيیر مواارردد مادديیة من خاللل  وومكتب االتكافل ااالجتماعي لى االكشوفف االمسجلة برعايیة االشباببإإ

توفيیر فرصص تدرريیبيیة وو-  ووتسليیم كتب مجانيیةأأ –مساهھھھماتت ااعضاء هھھھيیئة االتدرريیس لدفع االمصرووفاتت 
  .ااألجرمجانيیة مدفوعة 

 
ً ثقالل كاهھھھل أأووليیاء ااألمورر خصوصإإأأيیضا على عدمم  قسم االلغة االفرنسيیة كما  يیحرصص    لذيیناالطلبة اا ا

 نن على االتدرريیس يیشجعونن االطالب على عدمموفالقائم٬، االلغة االفرنسيیة كلغة أأجنبيیة ثانيیة  وننيیدررس
٬، ةمع ااحتراامم االنسب االمصرحح بهھا في حقوقق االملكيیة االفكريی بل يینصحونن دداائما بتصويیرهه ااقتناء االكتابب

 االلغة االثانيیة بأسعارر في متناوولل االجميیع ووذذلك بمن كت تحرصص مكتبة االكليیة على توفيیر نسخ كما
ً حرص  على تشجيیع االطالب على ددررااسة االلغة االفرنسيیة كلغة أأجنبيیة ثانيیة.  ا

 
االموسوعاتت االتاسعة صباحا حتى االراابعة مساء ووبهھا كافة االساعة كما أأنن االمكتبة مفتوحة من 

ذذااتت االطابع لنصوصص ااترجمة الب في بحثهھ االعلمي أأوو في االط إإليیهھا وواالقوااميیس االتى يیحتاجج
 االمتخصص أأوو االمعقد. 

 
ً يیعتبر االطالب متعثر علميی لتعثر االعلمى:ل بالنسبة بب) لعامم كثر بنهھايیة ااأأوو أأنن ررسب في ماددةة إإ ا

 االدررااسي. 
 

 -. تحديید االطالبب االمتعثريین :1
 االمعدالتت االمنخفضة .االدررجاتت ددوورريیاً وو تحديید االطالبب االرااسبيین وو ذذوويي   مرااجعة  -
 عن االطالبب االمتعثريین . االطالبيیيینمتابعة أأيي تقارريیر من االمرشديین   -
 من أأيي تعثر ددررااسي .  متابعة شكويي االطالبب أأنفسهھم  -
 . ااالختباررااتت االدوورريیةاالتقيیيیم االمستمر أأثناء   -

 
 هھمهھتحليیل أأسبابب االضعف وو االتعثر وو االتعرفف علي االطرقق االممكنة لتذليیل االمعوقاتت االتي توااج .2

 -من خاللل :
 . )ااألبحاثث -ووررقق االتقويیم  -ووررقق إإجاباتت (مكلفيین بهھا   فحص أأووررااقق االمتعثريین من مهھامم -
  .االنقاشش مع أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وو معاوونيیهھم ذذوويي ااإلتصالل االمباشر مع االطالبب االمتعثريین -
 لهھا.حووططرقق   االنقاشش مع االطالبب االمتعثريین للتعرفف علي االمعوقاتت وو االمشكالتت االتي توااجهھهھم -
 



  
	  	  	  

	  
 -للطالبب االمتعثريین من خاللل :  . تنفيیذ ططرقق االدعم3
ليیل أأيي معوقاتت تؤدديي إإلي ذالء االطالبب لتقديیم يید االعونن لهھم وو تؤتحديید موااعيید لإلجتماعع مع هھھھ -

  .تعثرهھھھم
قيیامم أأغلبيیة أأعضاء االقسم بتصحيیح ووااجباتت وومقاالتت ووبحوثث االطالبب وواالوقوفف على أأخطائهھم  -

 بمستوااهھھھم االدررااسي.االشائعة بغيیة االنهھوضض 
 تنظيیم ددووررااتت تدرريیبيیة في ماددةة االترجمة من خاللل ووحدةة ررفاعة. -
 تنظيیم ددووررااتت مجانيیة من قبل أأعضاء االهھيیئة االمعاوونة لرفع مستوىى االطالبب االمتعثريین. -
 ستعانة بالطالبب االمتفوقيین لمعاوونة االطالبب االمتعثريین .ااال -
 تعثريین .ملتحسيین مهھاررااتت االطالبب االإإتاحة عددد من االجلساتت بالمعمل االمفتوحح  -
 
 االطالبب:  . متابعة4 
ووذذلك  ٢۲٠۰٢۲٠۰،٬أأكتوبر  ٢۲٠۰بعقد لقاء تعريیفي مع ططالبب االفرقة ااألوولى يیومم  قيیامم قسم االلغة االفرنسيیة  -

طالبب ووااخطاررهھھھم بنظامم مع االطالبب ووااززاالة االحوااجز بيین أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وواالبهھدفف االتوااصل 
ووااجباتت كل من االطالب ووعضو هھھھيیئة وواالجوددةة ووااالررشادد االطالبي وواالتدرريیب االميیدااني ووحقوقق 

 االتدرريیس. 
  .لتحديید مديي تقدمهھم ااالكادديیمي االمتعثريین ددررجاتت االطالبب  متابعة  -
 وواالمنسق ااالكادديیمي للماددةة .أأتقديیم تقريیرعنهھم وويیرفع الستاذذ االماددةة   -
 يیمكن أأنن  االتي عن تقدمهھم وواالطرقق وواالمهھاررااتت ددوورريیة  ررااجعة بتغذيیة مداادد االطالبب االمتعثريینإإ  -

   يیتغلبواا بهھا ووعن نقاطط االضعف لديیهھم ووعن مستويي تقدمهھم.
ااالجرااءااتت االتي تم   فاعليیة  مديي عن لطالبيیيیناا رشديینممن االطالبب وواال ةاالرااجع جمع االتغذيیة  -

 ااتخاذذهھھھا لدعم االطالبب االمتعثريین .
االمعيیديین بتحويیل مقرررااتت االلغة االثانيیة للفرقق ااألرربعة بشكل االكترووني حتى تتمكن ووحدةة  تكليیف   -

 .فووتيیسيیر ددررااستهھا على االطالب االكفيی )براايیل(ططريیقة على (ررفيیق االدرربب) بتحويیل كافة االمقرررااتت 
على ووضع اامتحانن (بطريیقة براايیل)  )بالفرقق ااألرربعة( االلغة االثانيیةااالمتحانن في ماددةة  لجانن حرصص  -

يیتمكن االطالب االكفيیف من أأددااء اامتحانن االلغة االثانيیة بشكل عاددلل يیتساووىى فيیهھ مع االطالب  حتى
 االمبصر.

  معيید لكل ططالب كفيیف للكتابة في ماددةة االلغة االثانيیة بنهھايیة االعامم.  بتعيیيیناالقسم  قيیامم  -
  

 -نن :واالطالبب االمتفوق ثانيیاً :
تمكنهھم من تحقيیق معدالتت مرتفعة في مجالل هھھھم االطالبب االذيین يیتمتعونن بقدررااتت تحصيیليیة عاليیة 

 -ددررااستهھم وو يیمكن تحديیدهھھھم على االنحو االتالى:
 لهھم بالقسم.  االطالبب ااإلثنانن ااألوواائل ووفق مجموعع االدررجاتت حسب االمستوىى االدررااسي  

 
 -تحديید االطالبب االمتفوقيین عن ططريیق :  .1
 مرااجعة االدررجاتت وو تحديید االطالبب االمتفوقيین وو ذذوويي االمعدالتت االمرتفعة .  -
 عن ططالبب متفوقيین . االمرشد االطالبيمتابعة أأيي تقارريیر من   -
 . ااالختباررااتت االدوورريیةاالتقيیيیم االمستمر أأثناء   -
 تحديید االطالب أأوو االطالبة االمثاليیة ططبقاً للشرووطط االمطرووحة من قسم ررعايیة االشبابب .  -
 حصر االطالبب االمتفوقيین باألنشطة االغيیر أأكادديیميیة .  -

 
ً . تشجيیع االمتفوقيین ااكادديیميی 2  -كادديیميیة:ااالغيیروواالمتفوقيین في االمجاالتت  ا
 



  
	  	  	  

	  
االروواايیة  للمشارركة في ااختيیارراالراابعة وو االثالثةاالثانيیة وو االفرقق ططالباتت بعض علىاالسنويي ااالشراافف  -

ووجديیر بالذكر أأنن هھھھذاا االنشاطط من شأنهھ تحسيین  .االتي ستحصل على جائزةة (جونكورر) االلبنانيیة
ووخلق ديیهھ ووتنميیة ااالبتكارر ل لدىى ططالب كليیة ااأللسن وواالفني نقديياالمهھاررااتت االلغويیة ووااالررتقاء بالحس اال

 عن االتلقيین وواالجو االرووتيیني للمحاضرااتت ووااالمتحاناتت.  ااً نشاطط جديید بعيید
 
ةة مادديیة أوومكاف تفوقق  شهھاددةة  وومنحهھم االقسم  وواالطالب أأوواالطالبة االمثاليیة في ددفعةتكريیم أأوواائل كل  -

 .االشرفف ررمزيیة ووتعليیق صوررهھھھم بلوحة
 
 بالمجانن بالكليیة . لىااالَ منح االطالبب االمتفوقيین منح لدررااسة االلغاتت وواالحاسب  -
 
للمحتوىى   powepointاالحضاررةة بتشجيیع االطالب على عمل عرضض تارريیخ قيیامم كافة مدررسي ماددةة  -

ةة لقاء االضوء على االفنونن االجميیلة كالعماررإإاالعلمي للماددةة ووبذلك يیتسنى لهھ ررؤؤيیة ااالثارر االفرنسيیة وو
وواالنحت وواالرسم بالزيیت٬، ووهھھھي مجاالتت فنيیة تفوقت فيیهھا فرنسا خاللل عصر االنهھضة ووفي االقرنن 

 االسابع عشر. 
 
 ااالستفاددةة من منصة االكليیة لتحميیل مقاططع فيیديیو تخدمم االعمليیة االتعليیميیة.-
 

 -ررااتت عاليیة في مجاالتت شتي:. ااإلستعانة بما لديي االطالبب االمتفوقيین من كفاءااتت وو قد3
 .معاوونة االطالبب االمتعثريین  -
 . للقسماالمؤتمرااتت ووااللقاءااتت االعلميیة   في تنظيیم  االمعاوونة -
وواالمشارركة بآررااءهھھھم لتحسيین أأددااء االقسم وومجالس االكليیة ددعوةة االطالبب االمتفوقيین لحضوررمجالس  -

 االكليیة .
 
 االمرشد االطالبي وواالتدرريیب االميیدااني.  ثالثا: 
 

قسم االلغة االفرنسيیة على تعيیيین مرشد ططالبي ووهھھھو مسؤوولل عن متابعة االتدرريیب االميیدااني يیحرصص 
 .لكل ططالب. وونجد أأنن معظم أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس يیتولونن هھھھذاا االنشاطط

 
) Xceedيیحرصص معظم االطالبب على االتردددد على صحيیفة ااألهھھھراامم اايیبدوو أأوو شركاتت ااالتصاالتت (وو

أأوو فندقق االشيیرااتونن أأوو مدااررسس االرااهھھھباتت االفرنسي باالذذااعة االمصريیة -ااوو االبرنامج ااألوورربي
لتلقي االتدرريیب االميیدااني بهھذهه االمؤسساتت.  أأوو االشركاتت االسيیاحيیة )سانن فنسانن دديي بولل -(االكرمليیت

اتت جهھأأثنت ووقد أأجمع االطالبب االمتدرربيین أأنن االتجربة االعمليیة مثمرةة ووقد أأكسبتهھم خبرةة ووااسعة 
لسن ططالب ااأل ووعدمم ووجودد أأخطاء اامالئيیة في االمقاالتت االتي يیحرررهھھھا على االجانب االتحريیرييتدرريیب اال

 . (نقاطط االقوةة)
 

شؤوونن االبيیئة ووخدمة االمجتمع على اايیجادد فرصص عمل لخريیجي قسم االلغة االفرنسيیة  كما يیحرصص قطاعع 
 فعلى سبيیل االمثالل نجد من يیعمل في:

 االثقافةاالمركز االقومي للترجمة االتابع لوززااررةة   -
 شركة كيیميیفاررمم ليیمتد  -
 شركة سرفيیيیهھ للصناعاتت  -
 بالقريیة االذكيیة.  Xceedشركة   -


