
                                                                                  

 املعايير األكاديمية املتبناة في برنامج اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية وآدابها(

القياسية املرجعية لقطاع األلسن  يتبنى برنامج اللغات السامية )شعبة اللغة العبرية وآدابها( املعايير األكاديمية  

(NARS املرحلة بانتهاء  الطالب  يكتسبها  أن  التي يجب  واملهارات  املعارف  من  األدنى  الحد  املعايير  هذه  وتمثل   .)

 الدراسية، وفيما يلي مجموعة املعارف واملهارات املتبناة في البرنامج:

 املعرفة والفهم:  -1

 يجب أن يكتسب الخريج القدرة على أن: 

ز النصوص املختلفـة )السياسـية واالقتصـادية والعلميـة والقانونيـة( بهـدف إتقان مهارات القراءة يمي  •

 .والكتابة والتحدث باللغة األجنبية

  .يقرأ النصوص األدبية وسياقاتها الثقافية قراءات واعية وناقدة  •

 .يدرس قواعد النحو والصرف في لغة التخصص  •

 .يدرس التيارات األدبية •

 .رف على املباحث األساسية فى علم اللغةيتع  •

 .يفهم الخصائص املميزة للنصوص األدبية  •

 .يتعرف على املصطلحات املتخصصة فى اللغة واألدب  •

 املهارات العملية:  -2

 على أن: 
ً
 يجب أن يكون الخريج قادرا

 .يترجم النصوص املختلفة من اللغات األجنبية إلى العربية والعكس •

 .يجمع املعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها  •

 يكتب موضوًعا أو تقريًرا أو يلقي كلمة بلغة التخصص وأن يحاضر بها.  •

 يستعمل مراجع باللغة الثانية التي تعلمها.  •

 يستعمل التكنولوجيا في دراسة اللغة واألدب والترجمة  •

 املهارات الذهنية:  -3

 على أن: يجب أن يكون الخريج قاد
ً
 را

 .يحلل وينقد بكفاءة النصوص املكتوبة •



 .يقيم النصوص املترجمة  •

 ).يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية املختلفة )املتعددة  •

 يلخص ويستنبط النقاط الرئيسة فى النصوص   •

 .يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة  •

 .يتقن استخدام املصطلحات التخصصية املختلفة  •

 كالت اللغوية والذهنية ويعمل على حلها. يتفهم املش •

 املهارات العامة واالنتقالية:  -4

 على أن: 
ً
 يجب أن يكون الخريج قادرا

 يلتزم بالوقت.  •

 يؤدي ما يطلب منه بأمانة ودقة. •

 تواصل بشكل جيد مع املجتمع و لديه القدرة على الحوار البناء مع األخر. •

 يفيد من الوقت إفادة كاملة.  •

 يعمل فى فريق  •

 يعبر عـن وجهـة نظـره بوضـوح فـى املسـائل الخالفيـة ويعرض الحجـج التـى يسـتند إليها.  •
 


