
   
 
 

 قسم االلغة االفرنسيیة
 دداابهھاآآبرنامج ليیسانس االلغة االفرنسيیة ووددليیل 

 
 كلمة مديیر االبرنامج

٬، باتت وونظراا ألهھھھميیة االلغاتت... وواالتفاهھھھم بيین ااألفراادد منذ بداايیة االكونن كانت االلغة ووسيیلة االتوااصل بيین االبشر
حضاررةة أأخرىى في سبيیل موااكبة اال على ااإلنسانن ضروورريیا أأنن يیتعلم وويیتقن لغتهھ ااألمم بل ووأأنن يیلم بلغاتت أأجنبيیة

فإذذاا  :وواالتمدنن ووتباددلل االثقافاتت وواالتفاعل مع االشعوبب ووااألعراافف االمختلفة. وولكل لغة خصوصيیاتهھا ووجمالهھا
ي برنامج وولعلنا ففن. كانت االلغة االعربيیة هھھھي لغة االضادد وواالفصاحة فاللغة االفرنسيیة هھھھي لغة االموسيیقى وواال

ابب االطالب ااألددووااتت االلغويیة وواالمهھنيیة االتي تفتح أأمامهھ آآفاقا علميیا بال االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا نسعى إإلى إإكس
 حد. 

 
 نشأةة قسم االلغة االفرنسيیة

 
يیعتبر قسم االلغة االفرنسيیة أأقدمم قسم بكليیة ااأللسن (كليیة معتمدةة من االهھيیئة االقوميیة لضمانن جوددةة االتعليیم 

من قبل ررفاعة االطهھطاوويي  ١۱٨۸٣۳٥عامم ) حيیث تزاامن اافتتاحهھ مع نشأةة االكليیة ٢۲٣۳/٢۲/٢۲٠۰١۱٥ووااالعتمادد بتارريیخ 
بعد عوددتهھ من بعثتهھ في فرنسا ووذذلك بهھدفف تخريیج مترجميین قاددرريین على تعريیب ووترجمة االعلومم ااألجنبيیة. 

كانن قسم االلغة االفرنسيیة من أأوواائل  ١۱٩۹٥٧۷ووبعد إإغالقق االكليیة لمدةة تجاووززتت االقرنن٬، ووعند إإعاددةة اافتتاحهھا عامم 
 االطالبب ووكانن يیضم أأعضاء هھھھيیئة تدرريیس فرنسيیي ااألصل. ااألقسامم االتي فتحت أأبواابهھا الستقبالل

سنوااتت) ووبالتالي يیمنح شهھاددةة االليیسانس في  ٤يیضم قسم االلغة االفرنسيیة برنامجيین ددررااسيیيین (مدةة كل منهھما 
االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا ووشهھاددةة االلغاتت االتطبيیقيیة وواالترجمة االتحريیريیة وواالفورريیة ووااألددبب٬، عالووةة على براامج 

 االعليیا للحصولل على ددررجتي االماجستيیر وواالدكتوررااهه في االترجمة أأوو االلغة أأوو ااألددبب.االدررااساتت 
 
 

 االرسالة
توىى االمحلي على االمس يیسعى برنامج ليیسانس ااأللسن في االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا إإلى تحقيیق االتميیز وواالريیاددةة

ووااالررتقاء بهھ ثقافيیا ووتلبيیة ووذذلك لخدمة االمجتمع  ووااإلقليیمي وواالدوولي في مجاالتت االترجمة ووااللغة ووااألددبب
 .ااحتيیاجاتت سوقق االعمل في مجاالتت مختلفة

 
 هھھھدااففااأل
 إإجاددةة االلغة االفرنسيیة قرااءةة ووكتابة ووتحدثا. -١۱
قرااءةة ااألددبب بوعي بما يیتيیح لهھ فرصة االتعرفف على أأهھھھم االكتابب وواالنصوصص ااألددبيیة االتي تمثل عصورراا -٢۲

 ووااحتراامم ااآلخر ووثقافتهھ. مختلفة في ثقافة االلغة االفرنسيیة لتأهھھھيیلهھ للترجمة
لنحو االذيي يیمكنهھ من االترجمة مطالعاتت على اانصوصص وومرااجع ووأأددبب ووإإجاددةة االلغة االعربيیة من قوااعد وو-٣۳

 إإلى االلغة االعربيیة. من وو
 تحليیل بنيیة االلغة وومستوااهھھھا باللغة االفرنسيیة.-٤
 إإجاددةة لغة أأجنبيیة ثانيیة إإلى جانب االلغة االفرنسيیة.-٥
 ديي وواالتفكيیر االمنطقي ووااإلبدااعع ووكتابة االبحوثث االعلميیة.لقدررةة على االتحليیل االنق-٦
مشرووعاتت االترجمـة ووتطبيیقاتت االترجمة وواالبحـث االعلمي وواالدررااسـاتت االلغويیة ووااألددبيیة  ياالتفاعـل فـ-٧۷

وواالنقديیة وواالدررااساتت االمقاررنة بهھدفف ددعم االتوااصل بـيین كليیة ااأللسن وواالكليیاتت االمماثلة ددااخل ووخاررجج االوططن 
 وواالمؤسسـاتت االثقافيیـة وومنظمـاتت االمجتمع االمدني



 
 االبرنامج رريیاددةةصالة ووأأ

ائهھ عقب أأوولل قسم تم إإنشاالفرنسيیة االذيي يیتم من خاللهھ تدرريیس برنامج االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا  يیعد قسم االلغة
 .رراافع االطهھطاوويي من بعثتهھ في فرنساعوددةة االٌشيیخ ررفاعة 

 
 سماتت تميیز االبرنامج

قرررااتت ممعظم االطلبة االملتحقيین بالبراامج من خريیجي مدااررسس االلغة االفرنسيیة٬، ااألمر االذيي يیستتبع مناهھھھج وو-
 .مستوىى متقدمم في االلغةذذااتت 

 35تواافق عددد االطلبة االملتحقيین بالبراامج مع االمعايیيیر االدووليیة وواالمحليیة للجوددةة حيیث أأنن متوسط االبرنامج يی-
 ططالب

تواافق االبراامج مع ااحتيیاجاتت سوقق االعمل حيیث أأنن االخريیج يیسد ااحتيیاجاتت سوقق االعمل في مجاالتت عدةة يی-
 االسلك االدبلوماسي ... -ادد االسيیاحي ااإلررش -االصحافة  –االتدرريیس  –مثل : االترجمة 

 قبولل االطلبة االواافديین ووخاصة من االدوولل ااإلفريیقيیة االفراانكفونيیة.يیتم -
 .ددووليیةيیزيین االحاصليین على جواائز محليیة وولقسم عددد من ااألساتذةة االمتمضم اايی-
 بنشر ااألبحاثث محليیا ووددووليیا.  يیقومم أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس-
االعمل  ووررششفي االمؤتمرااتت االمحليیة وواالدووليیة وويیشارركك عددد كبيیر من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وواالهھيیئة االمعاوونة -

 وواالمهھماتت االعلميیة.
لماء من بعض االجامعاتت ددعوةة ااألساتذةة وواالعاالدووليیة ووتنظيیم االندووااتت االعلميیة االمحليیة وويیقومم االبرنامج ب-

 ميیة. االندووااتت االعلاالدووليیة إللقاء االمحاضرااتت ووااألجنبيیة وو
  Goncourt le choix de) تحكيیم جائزةة جونكورر االشرقق ااألووسطفي لجنة  اسنويی يیشارركك االطالبب-

l’Orient) بالتعاوونن مع االوكالة االجامعيیة للفراانكفونيیة)AUF لجنة االتحكيیم  يفر االطالبب للمشارركة فاسيی) وو
 بالصالونن االثقافي ببيیرووتت (لبنانن).

فضال عن ذذلك حصل االعديید من أأعضاء االهھيیئة االتدرريیسيیة على جواائز عدةة نذكر منهھا على سبيیل االمثالل ال 
  االحصر: 

 .٢۲٠۰١۱٥حصولل أأ. دد. ناهھھھد عبد االحميید على لقب فاررسس باسم ووززااررةة االخاررجيیة االفرنسيیة عامم -
 حصولل أأ. دد. ررشا االخميیسي على مكافأةة االنشر االدوولي للدفعة االسابعة وواالثامنة.-
 حصولل أأ. دد. رريیهھامم االخميیسي على مكافأةة االنشر االدوولي للدفعة االسابعة وواالثامنة.-
ووجائزةة االبحوثث االمتميیزةة  ٢۲٠۰١۱١۱حصولل أأ. دد. كاميیليیا صبحي على جائزةة االتميیز االنسائي من فرنسا -

٢۲٠۰٠۰٣۳. 
 .٢۲٠۰٠۰٩۹حصولل أأ. دد. منارر ررشديي على لقب فاررسس باسم ووززااررةة االخاررجيیة االفرنسيیة عامم -
 .٢۲٠۰٠۰٥ويیة االحكيیم على جائزةة االبحوثث االمتميیزةة حصولل أأ. دد. عل-
 
 

 هھھھيیكل االبرنامج
س����نوااتت  4 ىمقس����مة عل(إإلزاامي) س����اعة لغة عربيیة  ٬32، خالفا لمقرررااتت االلغة االفرنس����يیة ٬،يیدررسس االطالب

حيیث أأنن االلغة االعربيیة تص���قل مهھاررةة االترجمة ووهھھھذاا مدررجج ض���من موااص���فاتت برنامج االلغة االعربيیة.   كذلك 
 .ساعة مقرررااتت تخصص ووفقا لالئحة 192ساعاتت لغة ااجنبيیة ثانيیة+  6يیدررسس 

 
 % 34-20  (االلغة االعربيیة) مقرررااتت االعلـــومم ااألساســــيیة -
 % 14-10 ااألجنبيیة االثانيیة)مساعدةة (االلغة مقرررااتت االعلومم اال -
                                                                                            % 54-40   مقرررااتت علـــــومم االتخصــص -
 %   6-4  لي)آآمقرررااتت من علومم أأخريي (حاسب  -
 % 12 -6   قاعة بحث وومرااجع :مشارريیع -



 %   100     إإجمالي
 

 لباتت اااللتحاقق بالبرنامج:متط
يیقبل االقس��م االطالبب االحاص��ليین على االثانويیة االعامة أأوو ما يیعاددلهھا ووفقا لما يیقرررهه مكتب االتنس��يیق وو بش��رطط  -

 % 70أأال يیقل مجموعع ددررجاتت االلغاتت االثالثث عن 
االدبلومة ااألمريیكيیة) على أأنن يیكونن  – IGيیقبل االقسم ططالبب االشهھاددااتت االمعاددلة من مصر وواالبالدد االعربيیة ( -

حص���ل عليیهھا ططالب االثانويیة االعامة بنفس عامم اااللتحاقق ووبش���رطط  ياالطالب  حاص���ل على نفس االدررجاتت االت
 بتداائيیة.أأنن يیكونن قد ددررسس االلغة االفرنسيیة منذ االمرحلة ااال

ريیطة أأنن بلغتيین فقط ش�����االقس�����م يیقبل االطلبة االواافديین من االبالدد االعربيیة وواالحاص�����ليین على االثانويیة االعامة  -
االلغة االفرنسيیة وويیلتزمم االطالب بأددااء اامتحانن تكميیلي في االلغة االثانيیة قبل اانتقالهھ  يتكونن إإحدىى  هھھھذهه االلغتيین هھھھ

 يیرغب في ااالمتحانن فيیهھا). يإإلى االفرقة االثانيیة (ووللطالب حق ااختيیارر االلغة االثانيیة االت
 

 وواالتعلم بالبرنامج أأساليیب االتعليیم

 محاضرااتتاال-
 حواارراالمناقشة وواال-
 ذهھھھنياالعصف اال-
 مهھامم بحثيیة-
 ذااتياالتعلم اال-
 تعاوونياالتعلم اال-
 االتعلم االهھجيین-

 
  ليیسانسس  االلغة  االفررنسيیة  ووآآدداابهھا:االمووااصفاتت  االعامة  لخرريیج  بررنامج  

  بنهھايیة  االبررنامج  يیجبب  أأنن  يیكوونن  االخرريیج  قاددرراا  على:
 أأووال: علميیة أأكادديیميیة: 

 ووتحدثاً.إإجاددةة لغة االتخصص قرااءةة ووكتابة   •
قرااءةة ااألددبب قرااءةة ووااعيیة تتيیح للطالب فرصة االتعرفف علي أأهھھھم االكتب وواالنصوصص ااألددبيیة االتي   •

 تمثل عصوررااً مختلفة في ثقافة لغة االتخصص.
 ترجمة االنصوصص االمتنوعة (سيیاسيیة ووعلميیة ووااقتصادديیة ... االخ) ترجمة ددقيیقة ووأأميینة ووووااعيیة.  •
مرااجع وومطالعاتت علي االنحو االذيي يیمكنهھ من إإجاددةة االلغة االعربيیة من قوااعد ووأأددبب وونصوصص وو  •

 االترجمة من ووإإلي االلغة االعربيیة.
 تحليیل بنيیة وومستويي ووووظظائف االخطابب في لغة االتخصص.  •
 االتفاعل اااليیجابي مع االثقافاتت ااألخريي مع االحفاظظ علي هھھھويیتهھ االثقافيیة االقوميیة.  •
 إإجاددةة لغة أأجنبيیة ثانيیة إإلي جانب لغة االتخصص.  •
 االمبتكرةة وواااللتزاامم باألمانة االعلميیة وواالنزااهھھھة االبحثيیة.كتابة االبحوثث االعلميیة   •
 ااستخداامم ووسائل االتكنولوجيیا االحديیثة وواالحاسب ااآللي.  •
 االتحليیل االنقديي وواالتفكيیر االمنطقي ووااإلبدااعع.  •

 توظظيیف االمعرفة لخدمة أأهھھھداافف مجتمعيیة.  •

 



 ثانيیاً: قوميیة / ثقافيیة:
 خدمة االمجتمع.تحقيیق إإنجاززااتت علي االمستويي االشخصي ووااألكادديیمي موجهھة ل  •
االتحلي برووحح االمباددررةة وواالوااززعع االثقافي ووااإلنساني ألنن يیسهھم في االتنميیة االفكريیة وواالثقافيیة في   •

 مجتمعهھ.
 ووضع االمعرفة في إإططارر ااخالقي يیستهھدفف خدمة ااإلنسانيیة.  •
 االربط بيین االمعاررفف االمختلفة.  •
 االتحلي باحتراامم االرأأيي ااآلخر ووثقافتهھ ووقبولل ااآلخر االمختلف.  •
االمشرووعاتت االحضارريیة مثل (االترجمة وواالبحث االعلمي وواالدررااساتت االلغويیة ووااألددبيیة االتفاعل في   •

وواالنقديیة وواالدررااساتت االمقاررنة) وواالتي تهھدفف إإلي ددعم االتوااصل بيین االكليیة وواالكليیاتت االمماثلة ددااخل 
 ووخاررجج االوططن ووكذاا االمؤسساتت االثقافيیة وومنظماتت االمجتمع االمدني.

 .االوعي بدووررهه االهھامم في حواارر االثقافاتت  •
 

  :االططالبي  نظظامم  ااإلررشادد
للططالبب  االمسجليینن  بالبررنامج  ووقدد  تمم  ووضعهھ  ضمنن  نظظامم  كاملل  لمووااجهھة    االططالبيإلررشادد  ااتتبنى  االكليیة    نظظامم  

ااحتيیاجاتت  االططالبب  فهھوو  يیمثلل  محوورًراا  ررئيیًسا  في  االعمليیة  االتعليیميیة  ووضررووررةة  ُملحة  لتحقيیقق  متططلباتت  جووددةة  

بيینن  أأهھھھدداافف  االتعليیمم  االجامعي  ووحاجاتت  االططلبة  .  وو  يیقوومم  بهھ    االتعليیمم  بالكليیة٬،  حيیثث  اانهھ  نظظامم  ضرروورريي  للتووفيیقق

االتددرريیسس  بالكليیة  بهھددفف  مساعددةة  االططالبب  في  االتغلبب  على  ما  قدد  يیصاددفهھمم  منن  مشكالتت  تحوولل    أأعضاء  هھھھيیئة

وويیتمم    2013/2014بددأأ  االعملل  بنظظامم  ااإلررشادد  االططالبي  في  االبررنامج  عامم  وو  قدد  ددوونن  تحقيیقق  أأهھھھدداافهھمم  االتعليیميیة.  

  ح   عامم   كلل   بهھ   تارريیخهھاالعملل   االتددرريیسس  (مررفقق  تي   هھھھيیئة   أأعضاء   االساددةة   االططالبب  على   تووززيیع   يیتمم   حيیثث ،٬

6/2/1/1(.  

  :وويیقوومم  االمررشدد  االططالبى  بب  
  .متابعة االطالبب أأكادديیميیًّا ووإإررشاددهھھھم وومالحظتهھم ووررفع االتقارريیر وواالتوصيیاتت لرئيیس االقسم .1
ى وومساعدتهھم في االتغلب علتزوويید االطالبب باالقترااحاتت وواالنصائح لتحسيین تحصيیلهھم االعلمي٬،  .2

  .مشاكلهھم ااألكادديیميیة ووااإلدداارريیة
ااالهھھھتمامم بحاالتت االتأخر االدررااسي٬، وواالعمل على ددررااسة أأسبابب ذذلك االتأخر ووتقديیم يید االعونن  .3

  .ووااقترااحح االحلولل االمناسبة
مساعدةة االطالبب الكتشافف قدررااتهھم ووميیولهھم ووتحديید أأهھھھداافهھم ووتنميیة إإمكاناتهھم مما يیحقق مصلحة  .4
  .مجتمعاال
تهھيیئهھ االطالبب االمستجديین لمعرفة االحيیاةة االجامعيیة وونظامم االدررااسة بهھا من خاللل براامج إإررشادديیة  5

  .ووتوجيیهھيیة
  .نشر االوعي بالئحة االكليیة وواالجامعة بيین االطالبب 6
  .تذليیل االعقباتت االتي تعوقق االتحصيیل االعلمي للطالبب .7
االتدرريیس وو بناء عالقاتت ااجتماعيیة للطالب االعمل على توططيید االعالقة بيین االطالبب ووأأعضاء هھھھيیئة  .8

  .مع ززمالئهھ
حث االطالبب على االتمسك باألخالقق االفاضلة وواالسلوكك االحضارريي وواالتحلي بصفاتت ططالب االعلم  .9

  .ووآآدداابهھ



  .ددررااسة االظوااهھھھر االسلوكيیة االسلبيیة لبعض االطالبب وواالعمل على إإيیجادد حلولل مناسبة لهھا .10
ا ووإإررشاددهھھھم ووااالهھھھتمامم بهھم وومتابعتهھم لرفع مستوااهھھھم االعلمي توجيیهھ االطالبب االمتعثريین ددررااسيیًّ  .11

 وومساعدتهھم في االتغلب على ما يیوااجهھونهھ من عقباتت.
٬، حيیث تم تنفيیذ لوحة .ررعايیة االطالبب االمتفوقيین ووإإررشاددهھھھم وومعاوونتهھم على ااالستمراارر في االتفوقق .12

  يیر . وو تم توززيیع شهھاددااتت تقد 2020-2019شرفف بهھا صورر أأوواائل االبرنامج للعامم 
من موااهھھھب  2020-2019ااالهھھھتمامم بالطالبب االموهھھھوبيین ووددعم إإبدااعاتهھم٬، وو قد تم ااالستفاددةة في االعامم  .13

تحت إإشراافف   ططالبب االفرقتيین ااألوولى وو االثانيیة حيیث قامواا بتنفيیذ فيیلم قصيیر عن فيیرووسس كورروونا االمستجد
 م.يیا وو توززيیع شهھاددااتت تقديیر عليیهھمنسق ااإلررشادد االطالبي٬، كما تم تكريیم االطالبب االتفوقيین فنيیا أأوو رريیاض

مساعدةة االطالبب ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة على االتحصيیل االعلمي وواالتكيیف ااالجتماعي وواالنفسي٬،  .14
  .ووددررااسة مشاكلهھم وواالعمل على حلهھا

نهھم من االنجاحح في االوظظائف االمختلفة  .15 مساعدةة ططالبب االفرقة االراابعة ووتهھيیئتهھم للحيیاةة االعمليیة بما يیمكِّ
  .مجتمعووخدمة اال

  
  االتددرريیبب  االميیددااني

يیمثل االتدرريیب االميیدااني أأهھھھميیة لكل من االطالب ووجهھة االتدرريیب وواالكليیة٬، إإذذ يیمنح االتدرريیب االميیدااني االطالب فترةة 
تعد فترةة  .من االتجربة االعمليیة في مجالل االتخصص يیمكن أأنن يیدررجهھا االطالب في االسيیرةة االذااتيیة عند االتوظظيیف

ستقبال. يیوفر ا ماالمؤسساتت وواالهھيیئاتت االتي يیتاحح لهھ االعمل فيیهھ ىاالميیدااني فرصة للطالب للتعرفف عل االتدرريیب
لجهھة االتدرريیب كوااددرر من االطالبب ذذوويي االكفاءةة إلنجازز ااألعمالل االمختلفة مثل االترجمة٬،  ياالتدرريیب االميیداان

 ررااتت ااألررشفة وواالحفظ٬،ااألجنبيیة االمختلفة٬، ووااستخداامم براامج االحاسوبب٬، وومهھاااللغاتت وواالتوااصل باستخداامم 
االندووااتت وواالمؤتمرااتت االمحليیة وواالدووليیة ووااإلعداادد لهھا٬، باإلضافة إإلى إإعداادد االتقارريیر  ووااستقبالل االزوواارر٬، ووتحضيیر

 ووتوثيیق االمعلوماتت.
 )1-1-3-8(ُمرفق  ُخطة االتدرريیب االميیدااني االُمعتمدةة لطالبب االبرنامج

 تنفيیذهھھھا بالتعاوونن مع ووكيیل االكليیة لشؤوونن االبيیئة ووخدمةيیضع االبرنامج ُخطة ُمعتمدةة للتدرريیب االميیدااني وويیتم 
 االمجتمع٬، وواالذيي يیُقدمم تقريیًراا سنويیًا عن االتدرريیب االميیدااني للبرنامج يیتضمن:

 تقريیر منسق االتدرريیب االميیدااني بالبرنامج   .1
 ُمعدلل اانتهھاء ططالبب االفرقة االراابعة من االتدرريیب االميیدااني.  .2
 مالحظاتت جهھاتت االتدرريیب.  .3
 االتصحيیحيیة.إإجرااءااتت االبرنامج   .4
 ُمقترجاتت لجنة شؤوونن االبيیئة ووخدمة االمجتمع ووقرااررااتهھا.  .5

عع جهھاتت االتدرريیب  أأنوااعع براامج االتدرريیب االميیدااني للطالبب ووتنوُّ
يیُتيیح االبرنامج عدةة براامج للتدرريیب االميیدااني في عدةة جهھاتت٬، نذكر منهھا: ووكاالتت ااألنباء وواالصحف االناططقة 

وواالشركاتت االعاملة في مجالل االترجمة ووااللغة وواالشركاتت االعاملة  باللغة االفرنسيیة وواالبنوكك وواالمدااررسس االفرنسيیة
 في مجالل االسيیاحة.

 آآليیاتت تقويیم نتائج االتدرريیب االميیدااني للطالبب
تقومم ووحدةة متابعة االخريیجيین االتابعة للكليیة بإعداادد ااستبيیاناتت الستطالعع ررأأىى االمؤسساتت في خريیجي كليیة 

ى تطويیر أأددااء خريیجي كليیة ااأللسن وواالعمل علااأللسن للوقوفف على مدىى ررضاء االمؤسساتت عن مستوىى 
ضوء هھھھذهه ااالستباناتت. كما تقومم االوحدةة بإعداادد ااستباناتت حولل أأنشطة االوحدةة ووعمل  يخريیج كليیة ااأللسن ف



تحليیل لهھذهه ااالستبيیاناتت للتعرفف على مدىى ررضاء االخريیجيین وومؤسساتت االعمل االمختلفة ووااستفاددتهھم من هھھھذهه 
ضوء تحليیل هھھھذهه ااالستبيیاناتت. ووبناء على نتائج هھھھذهه ااالستباناتت٬،  يوواالعمل على تطويیر أأددااء االوحدةة ف ااألنشطة

يیتم تحديید نقاطط االقوةة وونقاطط االضعف. ثم يیتم إإررسالل نتائج تحليیل ااالستبيیاناتت إإلى االقسم من أأجل االعمل على 
 تدعيیم نقاطط االقوةة ووعالجج نقاطط االضعف لدىى االطالبب.

لجهھة االتدرريیب االرجوعع إإلى قواائم االطالبب االذيین ددرربواا عند توظظيیف االخريیجيین  ييیداانكما يیتيیح االتدرريیب االم
مستقبال. تُطَورر االمناهھھھج وواالمقرررااتت بالكليیة في ضوء االتغذيیة االرااجعة من االتدرريیب؛ إإذذ يیربط االتدرريیب االكليیة 

تنظيیم تم يیكذلك  بالمجتمع وويیساعد على إإنشاء عالقاتت إإيیجابيیة متباددلة مع االهھيیئاتت وواالمؤسساتت ذذااتت االعمالة.
هھ االدعوةة إإلى أأططراافف من سوقق االعمل٬، بهھدفف توفيیر بعض فرصص االعمل االملتقي االتوظظيیفي سنويیًا وو تُوجَّ

 .للخريیجيین
 

 االبرنامج وواالجوددةة:
ٌ  ىتبنً يیوومن ثم فإنهھ يیسعى قسم االلغة االفرنسيیة للحصولل على ااالعتمادد االبراامجي  - ة يیاسٌ يیاالقٌ كادديیميیة ااالر يیيیاالمعا

  – NARSة يیاالمرجعٌ 
tandardsS eferencesR cademicA ationalN هھھھى االحد ااالددنى من االمعرفةوو  knowledge 

ذذهه  هھھھ  قدد  تمم  ااعتماددوو .لضمانن االمماررسة االجيیدةة لمهھنتهھ  برنامجاالتى يیجب اانن يیمتلكهھا خريیج اال skillsوواالمهھاررةة 
 .2010-11-10في  مجلسس  قسمم  االلغة  االفررنسيیة  بتارريیخ  االمعايیيیرر  ااألكادديیميیة  

 
 االبرنامج على االتالي:وويیحرصص 

 . غويیةاالمعامل االلخاللل  ب منيیاالتعلم بالتدررٌ   •
 ة. يیع االبحثٌ يیاالمشاررٌ  خالللاالتعلم االتعاووني من   •
 داانى.يیب االمرريیل االتديیتفعٌ  خالللمن  بالتجربةاالتعلم   •
 وو ددووررهه في تنميیة مهھاررااتت االطالب self learningاالتعلم االذااتي    •
 E learningاالتعليیم اااللكترووني   •

 
 االطالب في ااالعتمادد ااألكادديیميددوورر 

ظظم نقق بيیططألساسي في تاا ووررةة ددووررككبلنن يیمكووجوددةة االتعليیم مسئوليیة االجميیع ووأأهھھھم ططرفف فيیهھا هھھھو االطالب٬، 
 آلتيیة :وورر االمحااافي  بالبرنامجمم لتعليیووددةة ااج

  .فة منهھددلمستهھمم االتعلتت ااجاررمخلمعرفة كل مقررر فف صيیووتااططلع دداائما على   •
رركك شاوو ررااءااتتقتت ووتكليیفانن مكك ليیدد إإما يیسنؤؤدديي تنن بأ٬، مملتعلمم وواالتعليیاا ةةعمليیفي كك تذذساتدد أأساع  •

 .ءةةبناووفة ددسئلة هھھھاررااتت٬، ووااططرحح أألمحاضتت ااخلل قاعاططرحح دداالتي تتت االمناقشااابفاعليیة في 
لتى ٬، وواالخ)إإ...تىذذاالمم االتعلاا –ني ررووإللكتمم االتعل(اايیثة ددلحمم االتعلبب ااساليیقق أأبيیططلتكك٬، تذذساتأأتفاعلل مع   •

 .لعمللووقق االبهھا سططساسيیهھ يیررااتت أأمهھابكك لى تسليیحددفف إإتهھ
ااوو االمرشد  يیميددألكادد ااشررلماامع مم ئدداالااصلل وواالتااعلى ررصص حاالليیسانس ااأللسن: ااإلررشادد االطالبي   .1

  رراارر.نصيیحتهھ باستمبب لووااطط دد٬،يیرركلل ما تنن سألهھ عكك٬، وواابصص لخااا االطالبي
ووقق بسقق اللتحاتت االباططمتمم هھھھأأيیمثلل ذذىى ل٬، اانىدداالميیبب اايیددررلتاابفاعليیة فى رركك شا: االتدرريیب االميیدااني  .2

 لعملل.اا
 االذيي يیعقد سنويیا لالنفتاحح على سوقق االعمل.ملتقى االتوظظيیف   .3
عمل على إإعداادد االطالبب وواالخريیجيین إإعداادداا جيیداا يیتمشى ووااحتيیاجاتت االتي تووحدةة متابعة االخريیجيین   .4

  .سوقق االعمل
 

 آآليیة تلقي االشكاووىى



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

 
 االتطويیرددوورر االطالب في خطة االتعزيیز وو

ددفف لهھقق ااحتى يیتحقتت٬، جاددررلااقصى أألى إإ عيیاووضووم ووننتكمم٬، ووأأنن لتعلمم وواالتعليیاا ييعمليیتمم على تقيیيیررصص حاا
 سميیة مثلل: بب ررساليیأأخاللل نن ممم لتقيیيیذذاا ااهھھھررىى يیج ماددةة عامم٬، وولتقيیيیذذاا ااهھھھنن موو جررلماا

 .ررررلمقسس اايیددررتفي نهھايیة  ههؤؤستيیفامم اايیتذذيي لنن) ااالستبيیا(اا الستبانةاا  •
 .االذيي يیعقد مرتيین سنويیااالمؤتمر االعلمي   •

 
   http://alsun.asu.edu.egللكليیة ياالموقع االرسم ٬، نرجو ززيیاررةةمزيید من االتفاصيیلل

 
 
 

 



 















 


