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 جامعة عين شمس 

 كلية األلسن 

 قسم اللغة العربية 

 للناطقين بغيرها برنامج اللغة العربية 

 

 وثيقة                                                         

 مواصفات خريج                                                  

 للناطقين بغيرهابرنامج اللغة العربية 

  :أكاديمية مواصفات علمية  :أوال

 : قادرا علي يكون الخريج  أن

 .اوتحدث   إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -1

 للطالب تتيح راءة واعيةق لعربية اإلسالمية ثقافة  االالتى تعكس  النصوص العربية  قراءة  -2

 . خلفياتها الثقافيةفهم هذه النصوص و

 ألدب العربي .افي المختلفة  األدبية جنا لأل المميزة الخصائص فهم -3

ل اإلسالمية وثقافة الخريج بما يحقق هدف  التبادالثقافي بين الثقافتين العربية والتواصل  -4

 الثقافي .

 . اللغة العربية وآدابها ولغة الطالب وآدابها  المقارنة بين -5

 . واإلبداعي المنطقي والتفكير النقدي اعتماد أسلوب التحليل -6

 واللغة العربية.األم إجادة الترجمة بين لغة الطالب  -7

 وسائل التعلم االلكترونية . استخدام  -8

 .على البحث العلمي  القدرة  -9

 .مجتمعه أهداف لخدمة توظيف المعارف والمهارات المكتسبة ـ 11



2 
 

 :ثانيًا: مواصفات قومية/ثقافية

 :أن يكون الخريج  قادرا على

 ـ  تحقيق إنجازات على المستوى الشخصي و األكاديمي موجهة لخدمة مجتمعه.1

اإلنساني ألن يسهم في التنمية الفكرية والثقافية في بروح المبادرة والوازع الثقافي وـ التحلي 2

 مجتمعه.

 المعرفة في إطار أخالقي يستهدف خدمة اإلنسانية.ـ وضع 3

 ـ الربط بين المعارف المختلفة.4

 ـ التحلي باحترام الرأي اآلخر و ثقافته وقبول اآلخر المختلف.5

ـ التفاعل في المشروعات الحضارية مثل )الترجمة و البحث العلمي والدراسات اللغوية واألدبية 6

لتي تهدف إلى دعم التواصل بين الكلية والكليات المماثلة داخل و النقدية والدراسات المقارنة( ا

 الوطن وخارجه وكذا المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

 ـ الوعي بدوره الهام في حوار الثقافات.7

 المعارف والمهارات المكتسبةثانيًاـ 

 المعارف و المفاهيم  -أوال

 أن يكون الخريج قادًرا على:يجب 

 و الصرفية و الصوتية. قواعد اللغة العربية النحويةيعرف  ـ 1

 العربي . األدب في األجنا  األدبية وعصورها يعدد  -2

 .يعرف علوم البالغة العربية -3

 يتعرف علي  المصطلحات المتخصصة في اللغة واألدب. -4

 وسياقاتها الثقافية . العربية المختلفةيشرح النصوص  -5

 .الترجمة  أنواع يعدد  -6

 يتعرف علي الخصائص المميزة للنصوص المختلفة . -7

 ـ يعرف اتجاهات النقد األدبي. 8

 يحدد العالقة بين الثقافة اإلسالمية وعلومها واللغة العربية في سياق ثقافة اللغة.ـ 9

 التاريخ اإلسالمي.اإلسالمية وـ يتعرف على الحضارة 11

 المهارات الذهنيةـ ثانيًا 

 يكون الخريج قادًرا على أن :يجب أن 

 . األدبية تحليال  فني ايحلل النصوص ـ 1

ا مناهج النقد  -2  .ينقد النصوص األدبية مستخدم 
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 بين االتجاهات اللغوية واألدبية المختلفة. قارني-3

 اللغة واألدب. مصطلحاتيقارن  بين   -4

 يميز المشكالت اللغوية والقدرة على حلها. -5

 ، ويلخصها.يستنبط أفكار النصوص المختلفة -6

 الحضارة اإلسالمية.ـ يميز العوامل المؤثرة في ازدهار 7

 المهارات العملية الخاصة  ـثالثًا

ا على أن  :  يجب أن يكون الخريج قادر 

ا قراءة صحيحةيقرأ النصوص  -1 ا و نثر   .العربية شعر 

 أو بحث. مقالتعبير أو في كتابة موضوع   اللغة العربيةيستخدم  -2

 إلى العربية والعكس. لغته األميترجم النصوص المختلفة من  -3

 المراجع العربية.و المصادريستخدم  -4

 .يطبق آليات البحث العلمي -5

 المهارات العامةـ رابعًا

ا على أن :  يجب أن يكون الخريج قادر 

 يعمل في فريق بحث أو عمل.ـ 1

 يدير الوقت بكفاءة .ـ  2

 بأمانة ودقة . يؤدى ما يطلب منهـ 3

 .  القدرة على الحوار البناء مع اآلخر تواصل بشكل جيد مع المجتمع ولديه يـ  4

 يجيد مهارات العرض الفعال باستخدام وسائل التكنولجيا الحديثة .ـ 5

 يوظف القرارات والمعلومات فى حل مشكالت مجتمعية .ـ 6

 وعرض الحجج التي يستند إليها.التعبير عن وجهة نظره بوضوح في المسائل الخالفية  .ـ7

 


