
	  
	   	  	  
	  	  

  ددليیل االطالب
 (نشر ثقافة االجوددةة)

 
 قسم االلغة االفرنسيیة

 اابهھاددآآبرنامج ليیسانس االلغة االفرنسيیة وو
 

 كلمة مديیر االبرنامج
منذذ  بدداايیة  االكوونن  كانتت  االلغة  ووسيیلة  االتووااصلل  بيینن  االبشرر  
  باتت     االلغاتت٬،   ألهھھھميیة   وونظظرراا   ااألفرراادد...   بيینن وواالتفاهھھھمم

  أأنن  يیتعلمم  وويیتقنن  لغتهھ   بلل    ااألممعلى  ااإلنسانن  ضرروورريیا
  مووااكبة     سبيیلل   في   أأخررىى   أأجنبيیة   بلغاتت   يیلمم ووأأنن
  مع     وواالتفاعلل   االثقافاتت   ووتباددلل   وواالتمددنن االحضاررةة
االشعووبب  ووااألعرراافف  االمختلفة.  وولكلل  لغة  خصووصيیاتهھا  

  االضادد  ووجمالهھا   لغة   هھھھي   االعرربيیة   االلغة   كانتت   فإذذاا :
وواالفصاحة  فاللغة  االفررنسيیة  هھھھي  لغة  االمووسيیقى  وواالفنن.  

  اا   االلغة   في  بررنامج   نسعى  إإلى  وولعلنا   ووآآدداابهھا لفررنسيیة
  تفتح     االتي   وواالمهھنيیة إإكسابب  االططالبب  ااألددووااتت  االلغوويیة

  أأمامهھ  آآفاقا  علميیا  بال  حدد.  
 

 االرسالة
يیسعى برنامج ليیسانس ااأللسن في االلغة 

 ةةاالتميیز وواالريیادداالفرنسيیة ووآآدداابهھا إإلى تحقيیق 
على االمستوىى االمحلي ووااإلقليیمي وواالدوولي في 

ووذذلك لخدمة  االترجمة ووااللغة ووااألددببمجاالتت 
االمجتمع ووااالررتقاء بهھ ثقافيیا ووتلبيیة ااحتيیاجاتت 

 .سوقق االعمل في مجاالتت مختلفة
 
 هھھھدااففااأل
 إإجاددةة االلغة االفرنسيیة قرااءةة ووكتابة ووتحدثا. -١۱
لهھ فرصة قرااءةة ااألددبب بوعي بما يیتيیح -٢۲

االنصوصص ااألددبيیة االتعرفف على أأهھھھم االكتابب وو
االتي تمثل عصورراا مختلفة في ثقافة االلغة 

ووااحتراامم ااآلخر  االفرنسيیة لتأهھھھيیلهھ للترجمة
 ووثقافتهھ.

إإجاددةة االلغة االعربيیة من قوااعد ووأأددبب -٣۳
مطالعاتت على االنحو وونصوصص وومرااجع وو

االذيي يیمكنهھ من االترجمة من وو إإلى االلغة 
 االعربيیة. 

 تحليیل بنيیة االلغة وومستوااهھھھا باللغة االفرنسيیة.-٤
إإجاددةة لغة أأجنبيیة ثانيیة إإلى جانب االلغة -٥

 االفرنسيیة.
لقدررةة على االتحليیل االنقديي وواالتفكيیر االمنطقي -٦

 ووااإلبدااعع ووكتابة االبحوثث االعلميیة.
مشرووعاتت االترجمـة  ياالتفاعـل فـ-٧۷

ووتطبيیقاتت االترجمة وواالبحـث االعلمي 
وواالدررااسـاتت االلغويیة ووااألددبيیة وواالنقديیة 
وواالدررااساتت االمقاررنة بهھدفف ددعم االتوااصل بـيین 

ة ددااخل ووخاررجج كليیة ااأللسن وواالكليیاتت االمماثل
االوططن وواالمؤسسـاتت االثقافيیـة وومنظمـاتت 

 االمجتمع االمدني
 
 االبرنامج صالة وورريیاددةةأأ

يیتم من خاللهھ يیعد قسم االلغة االفرنسيیة االذيي 
 أأووللتدرريیس برنامج االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا 

ع رراافقسم تم إإنشائهھ عقب عوددةة االٌشيیخ ررفاعة 
 .االطهھطاوويي من بعثتهھ في فرنسا

 
 سماتت تميیز االبرنامج

معظم االطلبة االملتحقيین بالبراامج من خريیجي -
مدااررسس االلغة االفرنسيیة٬، ااألمر االذيي يیستتبع 

 .مقرررااتت ذذااتت مستوىى متقدمم في االلغةمناهھھھج وو
تواافق عددد االطلبة االملتحقيین بالبراامج مع يی-

االمعايیيیر االدووليیة وواالمحليیة للجوددةة حيیث أأنن 
 ططالب 35متوسط االبرنامج 

تواافق االبراامج مع ااحتيیاجاتت سوقق االعمل يی-
حيیث أأنن االخريیج يیسد ااحتيیاجاتت سوقق االعمل في 

 –االتدرريیس  –مجاالتت عدةة مثل : االترجمة 
االسلك  -ااإلررشادد االسيیاحي  -االصحافة 

 االدبلوماسي ...
قبولل االطلبة االواافديین ووخاصة من االدوولل يیتم -

 ااإلفريیقيیة االفراانكفونيیة.
يیزيین متملقسم عددد من ااألساتذةة االضم اايی-

 .ددووليیةاالحاصليین على جواائز محليیة وو
بنشر ااألبحاثث  يیقومم أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس-

 محليیا ووددووليیا. 



يیشارركك عددد كبيیر من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس -
في االمؤتمرااتت االمحليیة وواالهھيیئة االمعاوونة 

 ووررشش االعمل وواالمهھماتت االعلميیة.وواالدووليیة وو
 تنظيیم االندووااتت االعلميیة االمحليیةيیقومم االبرنامج ب-
لدووليیة وو ددعوةة ااألساتذةة وواالعلماء من بعض ااوو

االجامعاتت ااألجنبيیة وو االدووليیة إللقاء 
 االمحاضرااتت وو االندووااتت االعلميیة. 

ةة تحكيیم جائزفي لجنة  اسنويی يیشارركك االطالبب-
 Goncourt le) جونكورر االشرقق ااألووسط
choix de l’Orient) بالتعاوونن مع االوكالة)
 فر االطالبباسيی) وو AUFاالجامعيیة للفراانكفونيیة

لجنة االتحكيیم بالصالونن االثقافي  يللمشارركة ف
 ببيیرووتت (لبنانن). 

 
 
 

 
 

 هھھھيیكل االبرنامج:
خالف����ا لمقرررااتت االلغ����ة  ٬،يی����دررسس االط����ال����ب

(إإلزاامي) س�������اعة لغة عربيیة  ٬32، االفرنس�������يیة
س���نوااتت حيیث أأنن االلغة االعربيیة  4 ىمقس���مة عل

تص�������قل مهھاررةة االترجمة ووهھھھذاا مدررجج ض�������من 
موااص�������ف��اتت برن��امج االلغ��ة االعربيی��ة.   ك��ذل��ك 

يیة+  6يیدررسس  ثان يیة  غة ااجنب  192س��������اعاتت ل
.ساعة مقرررااتت تخصص ووفقا لالئحة  

 
(االلغة  مقرررااتت االعلـ���ـ���ـ���ومم ااألساسـ���ـ���ـ���ـ���يیة -

  % 34-20  االعربيیة)
  
(االلغة ااألجنبيیة مس�������اعدةة مقرررااتت االعلومم اال -

 % 14-10 االثانيیة)
  مقرررااتت علـــــومم االتخصــص -
 40-54 %                                                                                            
 لي)آآمقرررااتت من علومم أأخريي (حاسب  -
 4-6   % 
  قاعة بحث وومرااجع :مشارريیع -
 6- 12 % 
 
 

 ددةة:االبرنامج وواالجو
يیسعى قسم االلغة االفرنسيیة للحصولل على  -

ٌ االمع ىتبنً يیوومن ثم فإنهھ ااالعتمادد االبراامجي  ر يیيیا
  – NARSة يیة االمرجعٌ يیاسٌ يیاالقٌ ااالكادديیميیة 

tS eferencesR cademicA ationalN
andards هھھھى االحد ااالددنى من وو

االتى  skillsوواالمهھاررةة  knowledge  االمعرفة
لضمانن   برنامجيیجب اانن يیمتلكهھا خريیج اال

  .االمماررسة االجيیدةة لمهھنتهھ
 

 وويیحرصص االبرنامج على االتالي:
االمعامل خاللل  ب منيیاالتعلم بالتدررٌ   •

 . غويیةاالل
 عيیاالمشاررٌ  خالللاالتعلم االتعاووني من   •

 ة. يیاالبحثٌ 
ل يیتفعٌ  خالللمن  بالتجربةاالتعلم   •

 داانى.يیب االمرريیاالتد
وو ددووررهه self learningاالتعلم االذااتي    •

 في تنميیة مهھاررااتت االطالب 
 E learningاالتعليیم اااللكترووني   •

 
 ددوورر االطالب في ااالعتمادد ااألكادديیمي

جوددةة االتعليیم مسئوليیة االجميیع ووأأهھھھم ططرفف فيیهھا 
ألساسي في اا ووررةة ددووررككبلنن يیمكووهھھھو االطالب٬، 

في  بالبرنامجمم لتعليیووددةة ااجظظم نقق بيیططت
 آلتيیة :وورر االمحااا

كل مقررر فف صيیووتااططلع دداائما على   •
 فةددلمستهھمم االتعلتت ااجاررمخلمعرفة 
  .منهھ

مم لتعليیاا ةةعمليیفي كك تذذساتدد أأساع  •
نن مكك ليیدد إإما يیسنؤؤدديي تنن بأ٬، مملتعلوواا

بفاعليیة في رركك شاوو ررااءااتتقتت ووتكليیفا
تت خلل قاعاططرحح دداالتي تتت االمناقشااا



فة ددسئلة هھھھاررااتت٬، ووااططرحح أألمحاضاا
 .ءةةبناوو

بب ساليیقق أأبيیططلتكك٬، تذذساتأأتفاعلل مع   •
 –ني ررووإللكتمم االتعل(اايیثة ددلحمم االتعلاا
لى ددفف إإلتى تهھ٬، وواالخ)إإ...تىذذاالمم االتعلاا

ووقق لبهھا سططساسيیهھ يیررااتت أأبمهھاكك تسليیح
 .لعمللاا

لليیسانس ااأللسن: ااإلررشادد االطالبي   .1
مع مم ئدداالااصلل وواالتااعلى ررصص حاا
 ااوو االمرشد االطالبي يیميددألكادد ااشررلماا
 دد٬،يیرركلل ما تنن سألهھ عكك٬، وواابصص لخااا

  رراارر.نصيیحتهھ باستمبب لووااطط
بفاعليیة فى رركك شا: االتدرريیب االميیدااني  .2

مم هھھھأأيیمثلل ذذىى ل٬، اانىدداالميیاابب يیددررلتاا
 لعملل.ووقق اابسقق اللتحاتت االباططمت

االذيي يیعقد سنويیا ملتقى االتوظظيیف   .3
 لالنفتاحح على سوقق االعمل.

عمل االتي تووحدةة متابعة االخريیجيین   .4
على إإعداادد االطالبب وواالخريیجيین 

إإعداادداا جيیداا يیتمشى ووااحتيیاجاتت سوقق 
  .االعمل

 
 آآليیة تلقي االشكاووىى

 صنادديیق االشكاووىى  •
 ررئيیس االقسم  •
 االطالبياالمرشد   •
 ااتحادد ططالبب كليیة ااأللسن  •

 ووكيیل االكليیة لشئونن االتعليیم وواالطالبب  •
 

 ددوورر االطالب في خطة االتعزيیز وو االتطويیر
مم٬، ووأأنن لتعلمم وواالتعليیاا ييعمليیتمم على تقيیيیررصص حاا
حتى تت٬، جاددررلااقصى أألى إإ عيیاووضووم ووننتك
 ماددةة عامم٬، وولتقيیيیذذاا ااهھھھنن موو جررلمددفف االهھقق اايیتحق
سميیة بب ررساليیأأخاللل نن ممم لتقيیيیذذاا ااهھھھررىى يیج

 مثلل: 
مم يیتذذيي لنن) ااالستبيیا(اا الستبانةاا  •

 .ررررلمقسس اايیددررتفي نهھايیة  ههؤؤستيیفااا
االذيي يیعقد مرتيین االمؤتمر االعلمي   •

 .سنويیا
 
االموقع  ٬، نرجو ززيیاررةةمزيید من االتفاصيیلل

   http://alsun.asu.edu.egللكليیة ياالرسم
 
  
  
  

	  


