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  األلسندمة عن قطاع مق
 أهمية القطاع للمجتمع:  

القديمـة  األلسـنمدرسة  إنشاءذ لكليات األلسن أهميته من التعليمييستمد القطاع        
ـــيم اللغـــات والترجمـــة هـــاســـاهم تاريخالتـــي و ، علـــي فـــي عصـــر محمـــد  .الطويـــل فـــي تعل

  :الحديث إلي في عهده األلسنقطاع كليات  ىسعوي

فـــي إعـــداد الكـــوادر البشـــرية مـــن المتـــرجمين فـــي مجـــاالت  تحقيـــق التميـــز والريـــادة -١
 .الترجمة التحريرية والفورية

المتخصصين في اللغات وآدابها القادرين علي تلبية احتياجـات سـوق العمـل  إعداد -٢
 .محليًا ودولياً ، في المجاالت المختلفة

وكــذلك البــاحثين الــذين يقــارنون بــين اللغــات ذات األســر الواحــدة والمختلفــة،  إعــداد -٣
 .بين اآلداب المرتبطة بهذه اللغات

كليات األلسن إلي تكوين كوادر يمكنها القيام بتصنيف معجمـات قطاع سعي يكما  -٤
 .لغوية ذات لغتين أو أكثر

مجـال خدمـة المجتمـع  فـي أيضـا لكليـات األلسـن أهميتـه التعليمـييستمد القطـاع كما 
لغـة تخصـص أول (ولغتـين أجنبيتـين من خالل منظومة متميزة ترتكز علـى تعلـم اللغـة األم 

الحفــاظ علــى تــراث األمــة ومعرفــة  فــيتســهم هــذه المنظومــة  وبالتــالي ،)ولغــة تخصــص ثــان
اآلخــر معرفــة وثيقــة مــن خــالل نقــل ثقافتــه إلــى اللغــة األم واالطــالع عليهــا وكــذلك تعريــف 

  . اآلخر بثقافتنا القومية
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دراســـة  فــي لخـــريج هــارات ابكليــات األلســـن علــى صـــقل م الدراســـيويرتكــز البرنــامج 
. اللغـة األم إتقـانهماللغة واألدب والترجمة باإلضافة إلى دراسة لغـة أجنبيـة ثانيـة فضـال عـن 

وفـــى . دراســة لغـــات وحضـــارات الشــرق والغـــربعلـــى ويمتــد اهتمـــام كليـــات األلســن ليشـــتمل 
تلفــة مــن علــى أنــواع الترجمــة  المخ لخــريج بكليــات األلســن يتــدرب ا الدراســيإطــار البرنــامج 

، ودراسـة وٕالى اللغـة األم، وكتابـة المقـال بأنواعـه المختلفـة بـاللغتين العربيـة واألجنبيـة األولـى
حضــارة اللغــة العربيــة واللغــة األجنبيــة األولــى فضــال عــن دراســة األدب والنصــوص، وتطــور 

  .اللغة عبر العصور

 العلوم األساسية الستكمال مهارات ومعارف الخريج:  

 :   بيةاللغة العر علوم  .١

  قواعد -

  مراجع  -

  نصوص  -

 مطالعات -مقال -

  :اللغة األجنبية األولى علوم. ٢

 :لغويات  . أ

  الدراسات اللغوية -
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 االستماع والمحادثات -

  المقال والمطالعات -

 :دب وحضارة أ . ب

  الشعر والنقد -

  النثر -

  الدراما -

 حضارة اللغة األجنبيةو  األدبتاريخ  -

  نصوص و نقد أدبي - 

 :الترجمة.  ج 

 )أدبية -قانونية –علمية  -اقتصادية –صحفية  -سياسية(ة الترجمة من العربي -

 )أدبية -قانونية –علمية  -اقتصادية –صحفية  -سياسية(العربية  إلىالترجمة  -

 قاعة البحث . د

 اللغة األجنبية الثانيةعلوم  .٣

  قواعد -
 نصوص -
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 ترجمة -

 مجاالت عمل الخريج:  

لســن مــن ناحيــة إجــادة مهــارة اللغــة للعمــل فــى المجــاالت تؤهــل الدراســة خريجــى كليــات األ
  :التالية

  .الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية منها والدولية -١
  شركات القطاع الخاص بكافة أنواعها والشركات متعددة الجنسيات   -٢
  مراكز الترجمة بالوزارات والقطاعات المختلفة  -٣
  أقسام الترجمة والتحرير  -٤
  ات الدبلوماسية والمنظمات الدوليةالهيئ -٥
  الفنادقو السياحة   -٦
  خطوط المالحة الجوية والبحرية   -٧
  دور النشر والطباعة المحلية والعالمية  -٨
صـــحافة وٕاذاعـــة وتلفزيـــون ووكـــاالت األنبـــاء : وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة    -٩

    المحلية 

  والعالمية وشبكة المعلومات الدولية           

   : بــــــالوزارات المختلفــــــة ومــــــن بينهــــــا علــــــى ســــــبيل المثــــــالمراكــــــز الترجمــــــة  -١٠
 .الثقافة، الخارجية، واإلعالم، والسياحة، والدفاع

 إدارات العالقات العامة بالمؤسسات المختلفة ومن بينها البنوك -١١
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -١٢

 قطاع التعليم بالمرحلة الجامعية وما قبلها -١٣

 إتقان اللغة            أساسيلب بشكل تتط التيسائر األعمال والمهن  -١٤

**  
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  األلسناألكاديمية القياسية لقطاع كليات القومية المعايير : اوالً 
  :يجخر لالمواصفات العامة ل -١

 اتالخريج الحاصل على شهادة الليسانس من أحد األقسام العلمية بكلي فيالبد أن تتوافر 
  :ذكرها التالياأللسن الصفات 

  :اكاديمية  علمية: أوال

  :أ ن يكون قادرا علي 

 لغة التخصص قراءة وكتابة وتحدثاً   إجادة.  
  الكتاب  أهمقراءة األدب قراءة واعية تتيح للطالب فرصة التعرف على

  .ثقافة لغة التخصص فيتمثل عصورا مختلفة  التيوالنصوص األدبية 
 بية فهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية و التيارات و األجناس األد

 .المختلفة

 ترجمة دقيقة ) الخ...سياسية وعلمية و اقتصادية ( ترجمة النصوص المتنوعة
  .وواعية وأمينة

  إجادة اللغة العربية من قواعد و أدب و نصوص و مراجع و مطالعات على
 .لي اللغة العربية إ يمكنه من الترجمة من و  الذيالنحو 

 صصتحليل بنية ومستوى ووظائف الخطاب فى لغة التخ. 

  مع الحفاظ على هويته الثقافية القومية األخرىمع الثقافات  االيجابيالتفاعل. 

  جانب لغة التخصص إلىإجادة لغة أجنبية ثانية. 
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  العلمية والنزاهة البحثية باألمانةكتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام. 

  لياآلاستخدام و سائل التكنولوجيا الحديثة و الحاسب. 

  واإلبداع المنطقيوالتفكير  النقديالتحليل. 

  هداف مجتمعيةأتوظيف المعرفة لخدمة.  
  ثقافية/قومية: ثانيا

  :أ ن يكون قادرا علي 

  موجهة لخدمة المجتمع واألكاديمي الشخصيتحقيق إنجازات على المستوى.  
 ــ التنميــة الفكريــة  فــيألن يســهم  نســانيواإل الثقــافيبــروح المبــادرة والــوازع  يالتحل

  .مجتمعه فيفية والثقا
  اإلنسانيةيستهدف خدمة  أخالقي إطار فيوضع المعرفة.  
 الربط بين المعارف المختلفة.  
 خر المختلفوقبول اآل هالتحلى باحترام الرأي اآلخر وثقافت. 

  الترجمــة والبحــث العلمــى والدراســات ( مثــل التفاعــل  فــى المشــروعات الحضــارية
والتى تهدف إلى دعم التواصل بـين ) مقارنةاللغوية واألدبية والنقدية والدراسات ال

الكلية والكليات المماثلة داخل وخارج الوطن وكذا المؤسسـات الثقافيـة ومنظمـات 
 .المجتمع المدنى

 الوعى بدوره الهام فى حوار الثقافات. 
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 : المعرفة والفهم .٢

 :يجب أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم للنقاط اآلتية     

بهـدف ) السياسـية ، االقتصـادية ، العلميـة ، القانونيـة(ة يفهم النصوص المختلفـ -

  .إتقان مهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة األجنبية

  .يقرأ النصوص األدبية وسياقاتها الثقافية قراءات واعية وناقدة -

  .لغة التخصص فييدرس قواعد النحو والصرف  -

   .يدرس التيارات األدبية -

  .علم اللغة يتعرف المباحث األساسية فى -

  .يفهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية -

  .يتعرف المصطلحات المتخصصة فى اللغة واألدب -

 
  : المهارات العملية  .٢

 :ان يكون الخريج قادرا علي أنيجب    

 .لى العربية  والعكسإترجم النصوص المختلفة من اللغات األجنبية ي -

  .يجمع المعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها -

 .وأن يحاضر بها كلمة بلغة التخصص يلقىأو  اأو تقرير  ايكتب موضوع -
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 يستخدم مراجع باللغة الثانية التي تعلمها -

  يستخدم التكنولوجيا فى دراسة اللغة واألدب والترجمة -

 : المهارات الذهنية  .٣

 :ان قادرا علي يكون الخريج أنيجب       

  .النصوص المكتوبة ةيحلل وينقد بكفاء -

  .يقيم النصوص المترجمة -

  ).المتعددة(يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة  -

  .يلخص ويستنبط النقاط الرئيسة فى النصوص -

  .يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة -

 .يتقن استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة -

 .ويعمل على حلها الت اللغوية والذهنيةالمشك يتفهم -
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  : ة االنتقاليالمهارات العامة و   .٤

  : ان يجب ان يكون الخريج قادرا علي     
  يلتزم بالوقت -

 يؤدي ما يطلب منه بأمانة و دقة  -

 األخريتواصل بشكل جيد مع المجتمع و لديه القدرة على الحوار البناء مع  -

  كاملة إفادةالوقت يفيد من  -

  فى فريق يعمل -

التعبيــر عــن وجهــة نظــره بوضــوح فــى المســائل الخالفيــة وعــرض الحجــج التــى يســتند  -
 .إليها

 
  )حد أقصى - حد أدنى: (عدد الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية األولى

)   ١٤٤٤( عــدد الســاعات المطلوبــة للحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة االولــى  بحــد أدنــى 

  .ساعة تقريبا)   ١٧١٨(   ساعة وبحد أقصى 
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  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة:  ثانيا
  

 النسبة المئوية طبيعة العلــــــــــــوم م

 %٣٤-٢٠ العلوم األساسية ١

 %١٤-١٠  العلوم المساعدة ٢

 % ٥٤-٤٠ )المهنية(المتخصصةالعلوم ٣

 %٦-٤  الحاسب اآلليعلوم ٤

 %١٢-٦ )قاعة بحث(مشاريع  ٥

 --- علوم تميز  ٦

  ---- التدريب الميداني  ٧

 %١٠٠ إجمالي  ٨
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  المصطلحات :ثالثا
   :مواصفات الخريج .١

الناتجة عن اكتساب المعارف الخريج المتوقعة و ) قدرات/ فاءةك( جدارات
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 

  :المعايير األكاديمية القومية .٢
نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد 
.    األدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معين

  
  :المعايير األكاديمية  .٣

ية لضمان ، بعد اعتمادها من الهيئة القومرجعية تتبناها المؤسسة التعليميةنقاط م
، تحدد فيها مجموعة المعارف والمهارات المطلوب أن التعليم واالعتماد جودة

يكتسبها الخريج، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها 
    .الهيئة

  :النقاط المرجعية .٤
مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 

وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في  ما، مقررن خريج الجدارات المطلوبة م
   .مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في ضوء النقاط المرجعية

  
 



 ضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئة القومية ل
 

١٣ 
 

  :التعليميالبرنامج  .٥
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات و مجموعة من المقررات  

  .تخصص معين فيالخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
  :المؤسسة التعليمية .٦

جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمي 
 ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 

  :النتائج التعليمية المستهدفة .٧
/ لبرنامجتضعها مؤسسة تعليمية  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 

مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة 
  .التعليمية

   :المعرفة والفهم .٨
المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي 

ويعني الفهم  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 
  .  المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية إدراك

   :المهارات الذهنية .٩
ٕادراكية تتضمن التفكير النقدي واإلبداع، ويشمل القدرة على تطبيق تعليمية و  قدرات

  .إعادة بناء وتقييم المعلوماتوتحليل و 
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   :المهارات المهنية .١٠
جال ما بهدف التطوير م فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت

    .الذاتي التطوير وأ في المهنةالناجح 

  :المهارات العامة أو االنتقالية .١١
في تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 

رات تتضمن وهذه المها .القدرات الذاتيةوتنمية  التعلم المستمروالتوظيف و  التعليم
التعلم الذاتي مع األرقام و و العمل في فريق والتعامل  على االتصالالقدرة 

  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين والتواصل مع و 
 :العلوم األساسية .١٢

ترسخ المعرفة بالثقافة المهارات اللغوية لدى الخريج  و  هي علوم اللغة التي تصقل
  . )اللغة العربية(والذات القومية 

 : العلوم المساعدة .١٣

  ).الثانية األجنبيةاللغة (  للعمل األفضلهي العلوم التي تساعد الخريج على التأهيل 

 ):المهنية(المتخصصة العلوم  .١٤

علوم مرتبطة بلغة التخصص وهي ضرورية لتأهيل الخريج للعمل بالوظائف  هي

  ).لغة التخصص(في مجاالت التخصص 
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١٥ 
 

 :الحاسب اآلليعلوم  .١٥

لتدريب الخريج على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجاالت  مادة مساعدة

  .العمل المختلفة

 :قاعة بحث .١٦

  مادة مساعدة لصقل مهارات الخريج على العمل في مجاالت البحث العلمي 
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١٦ 
 

  قائمة المراجع المستخدمة :رابعا
  

   .١٩٧٢دار نشر بنجوين، ھارموندزورث، . تعليم المقھورين. باولو فريرى .١

 اللغة اإلنجليزيةآداب األكاديمية النموذجية لوالية وسكونسن لتعليم المعايير  .٢

<h p://www3.cesa10.k12.wi.us/standards/ela.html>December

1st, 2008. 

  .المعايير األكاديمية لجامعة نيفادا .٣

<http://system.nevada.edu/Board-of-R/Handbook/TITLE-5---

/T5-CH17---Student-Bill-of-Rights--Un.pdf>December1st, 2008. 

 .جامعة كاليفورنيا بركلىكلية اآلداب والعلوم،  ."ميراث التميز" .٤

<http://ls.berkeley.edu/?q=about-college/legacy-excellence> 

December1st, 2008. 

  .ة نبراسكا للقراءة والكتابةمعايير والي .٥

<http://www.nde.state.ne.us/read/Standards/StandardsDraftL

inear7_30_08.pdf> December1st, 2008. 

 .بالمملكة المتحدة الجامعيالتعليم  فيمعايير ضمان الجودة  .٦
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١٧ 
 

<http://www.hero.ac.uk/uk/inside_he/education_quality_and

_standards/academic_standards_and_quality.cfm> 

December1st, 2008. 

 .لجامعة مريالند، كوليج بارك االستراتيجيالتخطيط  .٧

<h p://www.provost.umd.edu/SP07/OtherPlans.html>Decem

ber1st, 2008. 

  


