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 مواصفات خريج برنامج اللغة اإلسبانية 
 

تم تبنيها بجانب   القياسية لقطاع كليات  امواصفات خريج برنامج اللغة اإلسبانية  القومية األكاديمية  لمعايير 
 وهي كالتالي:  ،3/2019/ 19وفي مجلس الكلية بتاريخ  ، 5/3/2019بتاريخ  في مجلس القسم  األلسن

 

  ج:املواصفات العامة للخري -١

 :البد أن تتوافر في الخريج الحاصل على شهادة الليسانس من أحد األقسام العلمية بكليات األلسن الصفات التالي ذكرها
 

 :ة أوال: علمية أكادميي 

 أن يكون قادرا علي:

 إجادة لغة التخصص قراءة وكتابة وتحدثا. •

فرصة التعرف على أهم الكتاب والنصوص األدبية التي تمثل عصورا مختلفة قراءة األدب قراءة واعية تتيح للطالب  •

 في ثقافة لغة التخصص.

 فهم الخصائص املميزة للنصوص األدبية والتيارات واألجناس األدبية املختلفة.  •

 ة.ترجمــة النصــوص املتنوعــة )سياســية وعلميــة واقتصــادية ...الــخ( ترجمــة دقيقــة وأمينة وواعي •

مـن قواعـد وأدب ونصـوص ومراجـع ومطالعـات   • العربيـة  اللغـة  النحـو إجـادة  الترجمة من و   علـى  إلى  الذي يمكنه من 

 اللغة العربية. 

 تحليل بنية ومستوى ووظائف الخطاب في لغة التخصص.  •

 .التفاعل االيجابي مع الثقافات األخرى مع الحفاظ على هويته الثقافية القومية •

  .لغة أجنبية ثانية إلى جانب لغة التخصصإجادة  •

 . كتابة البحوث العلمية املبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية والنزاهة البحثية •

 الحاسب اآللي. لحديثة و ا  وسائل التكنولوجيااستخدام  •

 . التحليل النقدي والتفكير املنطقي واإلبداع  •

 .توظيف املعرفة لخدمة أهداف مجتمعية •
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 قومية/ ثقافية ثانيا:  

 أن يكون قادرا على:

 تحقيق إنجازات على املستوى الشخص ي واألكاديمي موجهة لخدمة املجتمع.  •

 التحلـي بـروح املبـادرة والـوازع الثقـافي واإلنسـاني ألن يسـهم فـي التنميـة الفكريـة والثقافية في مجتمعه.  •

 اإلنسانية. وضع املعرفة في إطار أخالقي يستهدف خدمة  •

 الربط بين املعارف املختلفة. •

 التحلي باحترام الرأي اآلخر وثقافته وقبول اآلخر املختلف.  •

والنقدية   • واألدبية  اللغوية  والدراســات  العلمــي  والبحــث  )الترجمــة  مثــل  الحضــارية  املشــروعات  فــي  التفاعــل 

ن الكلية والكليات املماثلة داخل وخارج الوطن وكذا املؤسسـات  والدراسات املقارنة( والتي تهدف إلى دعم التواصل بـي

 الثقافيـة ومنظمـات املجتمع املدني. 

 .الوعي بدوره الهام في حوار الثقافات •

 

 

 رئيس قسم اللغة اإلسبانية  منسق معيار املعايير األكاديمية

   

 أ.د. باسم صالح محمد داوود   د. محمد السيد محمد دياب

 

 


