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 وصف البرنامج األكاديمي

Academic Program Specification 

 

 

 

 اسم البرنامج .1

Programme Title 
 فرنسيةاللغة البرنامج االكاديمي لقسم ال

 رمز البرنامج .2

Programme Code 
 

 المؤسسة التعليمية .3

Teaching Institution 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الكلية .4

College 
 لغاتال

 القسم .5

Department 
 فرنسيةاللغة ال

 النظام الدراسي   .6

Attendance Type 

 

 نظام سنوي

 يالفصل الدراس .7

Academic Session 
 اسبوع 15

 عدد وحدات البرنامج .8

Credits 
   170الدراسات األولية  

 لشهادة الممنوحةا .9

Final Award 
 بكالوريوس 

 الجهة المعتمدة للبرنامج .10

Programme Accredited  
 قسم الجودة واالعتماد االكاديمي

 اسم منسق البرنامج .11

Programme Coordinator 
 

 برنامجتاريخ اعداد ال .12

Date of Programme   
 مستمر

 أهداف البرنامج األكاديمي .13

Programme Aims          

ود لهم اسباب التز تهيءمن شأنها ان  للطلبة توفير بيئة تعليمية -1

نوا ليكو  في علم اللغة الفرنسية بالعلم والمعرفة وتطوير قدراتهم

 . عناصر فاعلة في المجتمع

 ةــــــوفـــــة الكــــــــعــجام
KUFA UNIVERSITY 

    قسم اللغة الفرنسية /اللغات كلية 
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في  اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة تنشيط البحث العلمي بمشاركة -2

 الخاصة باللغة . اجراء البحوث 

االستماع االربعة ) مهارات اللغة الفرنسيةتعرف الطلبه على  -3

لتي ا واألمثلةالكلمات  خاللوذلك من   ,التحدث ,القراءة,الكتابة(

ي فيتدرب الطالب ضمن التمارين والتدريبات اللغوية التي تستخدم 

  .المقرر

فة معر ةولدي الطالب يتعلم الكثير من التراكيب اللغوية والزمنيةجعل  -4

ختلف من خالل دراسة االدب والمسرح لم باألدب والمسرح الفرنسي

 .عصور تطور اللغة الفرنسية

إعداد وتدريب خريجين قادرين على كتابة البحوث العلمية   -5

 . والعربيةفرنسية ية باللغتين الوالتطبيق

               

 

 

 Intended Learning Outcomesمخرجات التعلم المستهدفة     .14

 

 Knowledge and Understanding   والفهم  المعرفة 14-1

 والتحدث بها فرنسيةالقدرة على فهم اللغة ال يمتلك الطالب -1

 لفهم الثقافة والمجتمع الذي يعكسه هذا األدبفرنسي القدرة على دراسة األدب ال -2

 إلى العربية والعكس فرنسيةترجمة النصوص القدرة على ال -3

 لفرنسيةالقدرة على كتابة أوراق بحثية ومقاالت في مواضيع مختلفة باللغة ا -4

    Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المعرفة والفهم

 محاضرات نظرية يومية. .1

 .المختبر محاضرات عملية في  .2

 التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتهامشاريع  .3

     Assessment Methodsطرائق تقييم المعرفة والفهم المكتسبة 

 االمتحان المباشر للطالب-1

 المتحان الشفهي للطالب واالمتحانات القصيرة )الكوزات(ا-2

 اعداد اوراق عمل بحثية-3

 ذلك لجانب العملي لبعض المواد الدراسية التي تحتاج الىا-4

 Intellectual Skillsمهارات التفكير   14-2

 .  الذهني من خالل االسئلة المباشرة العصفاستخدام -1

  . بتالقح االفكار بنها ويساهم واالنكليزية  والفرنسية  اللغة العربية يدرسان -2

 .  ان يشارك الطالب في كافة انشطة المناقشة والحوار خالل المحاضرات-3

 

 

     Assessment Methodsيم مهارات التفكير طرائق تقي

 استخدام المنطق لتقييم االجابة .  -1

 تحديد االخطاء وتقييم دقة االجابة .  -2
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 بنية البرنامج   .15

Programme Structure 

 

 المرحلة االولى

 

عدد  اسم الكتاب اسم المؤلف

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 ت المادة

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A1 4 4  التواصل

 الشفاهي

1 

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A1 4 4 تواصل ال

 الكتابي

2 

 تقييم فعالية الطرق المعتمدة لحل المشكلة .  -3

 دعم اآلراء باألدلة  -4

 Practical Skillsالمهارات المهنية و العملية   14-3

 .  باللغة الفرنسية  صغاء والتحدثان يتقن الطالب اال-1

 .  فرنسيةراءة والكتابة  باللغة الان يتقن الطالب الق-2

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العملية 

 

 

 

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المهارات العملية 

 مختلفةها الل الفروق الفردية بين الطلبة ولكل مادة عملية باساليبيتم تقييم المهارات العلمية من خال

 

 Transferable and Generic Skills  والمنقولة المهارات العامة 14-4

 

 تقن الطالب اساسيات المجتمع المدني ان ي-1

 ان يتفهم الطالب صياغة المشاريع البحثية-2

 

   Learning and Teaching Methods لمهارات العامةطرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير ا

 ستخدام الشبكة العالمية لتطوير المهارات العامةا-1

 المساعدةاالساسية والمصادر و الكتب  استخدام-2

 كترونية . استخدام المكاتب االل-3

 تعدد الوسائط . ماستخدام المختبر -4

 

     Assessment Methods  والمنقولة طرائق تقييم المهارات العامة

 االختبارات
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Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A1 2 2 3 الصوت 

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A1 2 2  ورشة

 المحادثة

4 

G.Mauger Cours de langue et de 

civilisation françaises  I 

القواعد ضمن  3 3

 السياق

5 

 6 ورشة القراءة 2 2  

 7 للغة االنكليزيةا 1 1  

 8 الحاسبات 1 1  

 9 حقوق االنسان 2 2  

  المجموع 21 21  

 

 المرحلة الثانية

 

عدد  اسم الكتاب اسم المؤلف

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 ت المادة

G.Mauger Cours de langue et de 

civilisation françaises  

 1 نحو 3 3

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A2 2 2  استيعاب

 كتابي

2 

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A2 2 2  استيعاب

 شفاهي

3 

Marcella di giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors A2 3 3 4 مفردات 

 5 انشاء 2 2  

 6 ترجمة 2 2  

 7 ادب 2 2  

 8 انكليزية 2 2  

 9 عربية 2 2  

 10 حاسبات 1 1  

  المجموع 21 21  

 

 

 

 المرحلة الثالثة
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عدد  اسم الكتاب اسم المؤلف

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 ت المادة

G.Mauger Cours de langue et de 

civilisation françaises  

II 

 1 نحو 3 3

Marcella di 

giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors B1 2 2 2 استيعاب كتابي 

Marcella di 

giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors B1 2 2  استيعاب

 شفاهي

3 

 Cours de linguistique 2 2 4 علم اللغة 

Victor Hugo Les Misérables 2 2 5 رواية 

ترجمة  2 2  

 سياسية

6 

 7 ترجمة علمية 2 2  

 8 شعر 2 2  

 9 انكليزية 2 2  

  المجموع 19 19  

 

 

 المرحلة الرابعة

 

 

د عد اسم الكتاب اسم المؤلف

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 ت المادة

G.Mauger Cours de langue et de 

civilisation françaises  

II 

 1 نحو 2 2

مقالة  2 2  

 ومراسالت

2 

Marcella di 

giura 

Jean-claude 

beacco 

Alors B1 2 2  استيعاب

 شفاهي

3 

 Cours de linguistique 3 3 4 علم اللغة 

 5 تاريخ ادب 3 3  

 6 ترجمة ادبية 2 2  

 7 ترجمة قانونية 2 2  

 8 نثر 3 3  
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 9 انكليزية 2 2  

 10 بحث تخرج 2 2  

  المجموع 23 23  

 

 

 

 الطلبة ماالنظمة واللوائح الخاصة بتقيي .16

Regulation of Assessment 

 االختبارات اليومية -1

 يةاالختبارات الشهر -2

 النشاط الصفي والالصفي -3

 التقارير والبحوث -4

 

 (القسم العلمياألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية و )معيار القبول  .17

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبول شروط أوال

 لمركزي(اب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول الللط القبول شروط اعتماد -1

 .لجامعةا الكلية او القسم او مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن -2

 .تخصص المتقدم اليهلل طبيا الئق كوني أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثررغبة الطالب من   اختيار -1

 .مع معدل مادة اللغة االنكليزية للمفاضلة  القبول في الثانوية العامة معدل -2

 .الطالب بالدراسة فيه رغبي الذي القسم مقرر معدل -3

 .للقسم العلمي عابيةاالستي الطاقة -4

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .18

Key Sources of Information about the Programme 

 

 

 

 

 دعم مصادر التعلم .19

Support for Student Learning 

 

The department support of student learning by:- 

 1. All students have a senior tutor who will provide support including pastoral 

and welfare. 

2. The year directors and head of department are available to give help and 
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advice. 

3. Students work in pairs on the projects, which are supervised by a member of 

academic staff. 

4. Most courses provide printed lectures notes, problems sheets and practical 

exercises and also can be obtained from the departmental office and website. 

5. Members of staff are happy to give help and advice. 

6. The department runs teaching laboratories and each laboratory has a 

coordinator who reports to senior academies.  

7. A member of quality assurance in university will visit the student during the 

course to ensure satisfactory program. 

8. There is library prevision and computer room within the department and at 

college level.  

9. In the final year, students will have a local project supervisor, with whom 

they will meet regularly and he will be responsible for their activities  

 

University Support for Student Learning: 

1. library services. 

2. computer workstations. 

3. Careers Advisory Service. 

4. Chaplaincy. 

5. disability coordinator. 

 

 -يقوم القسم بدعم تعلم الطالب من خالل: 

 . جميع الطالب لديهم مدرس كبير يقدم الدعم بما في ذلك الرعوية والرعاية.1 

 . مديرو السنة ورئيس القسم متاحون لتقديم المساعدة والمشورة.2

 في المشاريع التي يشرف عليها أحد أعضاء هيئة التدريس. . يعمل الطالب في مجاميع3

ة ، كما لعملي. توفر معظم الدورات التدريبية مذكرات المحاضرات المطبوعة وأوراق المشكالت والتمارين ا4

 يمكن الحصول عليها من مكتب القسم والموقع اإللكتروني.

 . يسعد أعضاء فريق العمل بتقديم المساعدة والمشورة.5

 يدير القسم مختبرات تعليمية ولكل مختبر منسق يقدم تقاريره إلى األكاديميات العليا.. 6

 مج.لبرناا. يقوم أحد أعضاء قسم ضمان الجودة بالجامعة بزيارة الطالب خالل الدورة للتأكد من رضاء 7

 . توجد مكتبة وغرفة كمبيوتر داخل القسم وعلى مستوى الكلية.8

يكون ون لدى الطالب مشرف محلي على المشروع ، سيلتقون معه بانتظام وس. في العام األخير ، سيك9

 مسؤوالً عن أنشطتهم

 

 دعم الجامعة لتعلم الطالب:

 . خدمات المكتبة.1

 الحاسوب.العمل بمختبرات . 2

 .اللغوية . خدمة االستشارات 3

 

 

 

 طرائق التعلم والتعليم المستخدمة معاييرطرائق تقييم وتحسين  .20

Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and 
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Teaching 

The quality of the programme : 

1- Students provide a feedback at the end of unit, which are used to review and 

improve the unit. 

2- The department management board and academic staff with students, which 

meets regularly, and provides a forum where any aspect of the teaching can be 

discussed.  

3- Student membership of the department and faculty management board. 

4- The discussions  of the students with personal tutors and the Directors of 

Studies for each year. 

 

Assuring and enhancing the quality of the programme: 

 

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives 

from students and industry and advisers on this course.  

6- All academic staff regularly undergo observation of their teaching by 

colleagues. 

 

 جودة البرنامج:

 قدم الطالب مالحظات في نهاية الوحدة ، والتي تستخدم لمراجعة وتحسين الوحدة.ي -1

قشة لقسم وأعضاء هيئة التدريس مع الطالب يجتمعون بانتظام ويوفر منتدى يمكن مناامجلس إدارة  -2

 أي جانب من جوانب التدريس فيه.

 لكلية.الطالب في مجلس إدارة القسم وا عضوية -3

 ناقشات الطالب مع المعلمين الشخصيين ومديري الدراسات لكل عام.م -4

 

 ضمان جودة البرنامج وتحسينها:

 

 تم مراجعة البرنامج بشكل دوري من قبل ممتحنين خارجيين.ي -1

 لتقييم السنوي لكل وحدة من قبل المنسق.ا -2

 .لمراجعات الدورية للبرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريسا -3

 لفحص الخارجي من قبل ضمان الجودة بالكلية.ا -4

 قرر.تشارية الخارجية للقسم والتي تضم ممثلين عن الطالب والمستشارين في هذا المالهيئة االس -5

 خضع جميع أعضاء هيئة التدريس بانتظام لمراقبة زمالئهم لتدريسهمي -6
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 التعليم والتعلم ستراتيجياتا استخدام في التدريس هيئة أعضاء مهارات تقييمطرائق  .21

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

1- Evaluation of academic staff  member by the head of department 

according to form No. 1. 

2- Evaluation of academic staff  member by students according to form No. 

2. 

3- Self-evaluation of academic staff member in accordance with the form No. 

3. 

4- Evaluation of academic year units by students according to form No. 4 

5- The evaluation process are supervised by a head of quality assurance at 

college. 

 

 .1رقم  نموذج وفق القسم رئيس قبل من عضو هيئة التدريس يمتقي. 1

 .2رقم  نموذج وفق الطالب قبل من عضو هيئة التدريس تقييم .2

 .3رقم  نموذج لعضو هيئة التدريس وفق الذاتي التقييم. 3

 .4طالب وفق نموذج رقم تقييم مرحلة دراسية من قبل ال .4

 .عةوباشراف قسم الجوده في الجام الكليةفي  الجودة شعبة تتم عملية التقييم بالتنسيق مع. 5

 

 

  مراجعتهو البرنامج جودة تقييمق ائطر .22

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 من عليه طرأي وما  الشاملة المراجعة وإجراء متابعة البرنامج في القسم العلمي مهمتها لجان . تشكيل1

 .مستجدات

 .تبيان اراء الطلبة عند نهاية كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي. اس2

 راتالمقر لتطوير الطرق أفضل حولعند نهاية كل فصل دراسي  تدريس هيئة أعضاءاستبيان اراء  .3

 .تدريسها وطرق الدراسية

 .لقسماالبرنامج االكاديمي في  تطبيق لمتابعة الجامعة في الكلية و الجودة شعبة مع التنسيق .4

 سنوات اربع كل دوري بشكل للبرنامج شاملة مراجعة إجراء .5

 

 

 التدريس هيئة اختيار أعضاء .23

Selection of academic staff members 

 :الى باإلضافةلشروط وزارة التعليم العالي  وفقا اختيار اعضاء هيئة التدريس وتعينهم 

 .لعاليةا العلمية والكفاءة ميز والخبرةوالت االختصاص ذوي من التدريس هيئة عضو اختيار  -1

 .اأكاديمي المتميزةالمعترف بها و الجامعات خريجي من التدريس هيئة عضو اختيار  -2

بحوث في مجالت نشر ال العلمية و التدريس وفقا لمعايير الجودة من حيث الدرجة هيئة عضو اختيار -3

 . لعملاوورش  المؤتمرات في والمشاركةرنسية الف اللغة وإجادة والمؤلفات ذات معامل تأثير عالمية

 . وظيفةال لشغل المتقدم التدريس هيئة كفاءة عضو لتقييم الشخصية المقابالت إجراء -4

 قبل وذلك ثيةوالبح األكاديمية لمهامه ممارسته من األولى السنة خالل التدريس هيئة عضو أداء تقييم -5

 .تثبيته

 



  
 10الصفحة 

 
  

  ديمياألكا البرنامج إدارةمتطلبات  .24

Academic program management requirements 

 . وجود نشرة تعريفية للقسم تحتوي على أهداف القسم ورؤيته ورسالته ومدى االلتزام بها.1

 اديمي. وجود رئيس قسم ذي خبرة أكاديمية وإدارية مناسبة قي مجال التخصص إلدارة البرنامج االك2

 والقسم واالرتقاء به. 

 لس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق أعمالها وتتابع قراراتها.. وجود مج3

 القرار، والحصول على التغذية الراجعة منهم. عملية صنع. مشاركة الطلبة في 4

 . توفر كادر إداري كاٍف ومناسب لضمان حسن سير العمل في القسم.5

 .. توفر الكوادر الفنية المؤهلة لخدمة البرنامج األكاديمي6

 واكبة. تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والمهنية للكوادر المساندة في مجال التخصص لم7

 التطورات الحديثة.

 . توفر أرشيف متكامل للقسم.8

 . وجود برنامج تعريفي وتوجيهي للطلبة الجدد.9

 . وجود دعم أكاديمي للطالب خارج نطاق المحاضرات.10

 ديمي وإداري لتحقيق أهداف القسم.. وجود استقالل أكا11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظمد اسماء حسين كا.م.أ            

  قسم اللغة الفرنسية رئيس 

29 / 08 / 2021 


