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 األلمانيةبرنامــــج اللغـــة 

 المواصفات العامة لخري    ج برنامج اللغة األلمانية

نامج     تتوافر أن البدبنهاية البر
 :ذكرها التال   الصفات لخري    جا ف 

 

 : اكاديمية علمية :أوال

 : عل   قادرا يكون ن أ

 إجادة لغة التخصص قراءة وكتابة وتحدثا• 

   األدبية ب والنصوصالكتا أهم عىل التعرف فرصة للطالب تتيح واعية  قراءة األدب قراءة• 
   مختلفة عصورا تمثل الت 

 لغة ثقافة ف 

 .التخصص

ة الخصائص فهم•   .األدبية المختلفة األجناس و التيارات و األدبية للنصوص الممب  

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

جمة من يمكنه الذي عىل النحو ومطالعات ومراجع  نصوص و أدب و قواعد من العربية اللغة إجادة•   . العربية اللغة ال   و   من الب 

 .التخصص لغة ف   الخطاب ووظائف ومستوى بنية تحليل• 

 .القومية الثقافية هويته عىل الحفاظ مع األخرى الثقافات مع االيجابر   التفاعل• 

 .التخصص لغة جانب إل ثانية أجنبية لغة إجادة• 

ام  المبتكرة العلمية البحوث كتابة•  اهة البحثية العلمية باألمانة واإللب    .والب  

 .اآلل   الحاسب و الحديثة التكنولوجيا سائل و استخدام• 

   والتفكب   النقدي التحليل• 
 .واإلبداع المنطق 

 .مجتمعية أهداف لخدمة المعرفة توظيف• 

 ثقافية/قومية :ثانيا

 : عل   قادرا يكون أن

 .المجتمع لخدمة موجهة واألكاديم   الشخص   المستوى عىل إنجازات حقيقت• 

   والوازع بروح المبادرة التحىل  • 
   الثقاف 

   يسهم ألن واإلنساب 
   الفكرية والثقافية التنمية ف 

 مجتمعه.  ف 

   المعرفة وضع• 
   إطار ف 

 .اإلنسانية خدمة يستهدف أخالف 

 .المختلفة المعارف بي    الربط• 

ام الرأىبإح التحىل•   .المختلف اآلخر وقبول وثقافته اآلخر ب 

وعات ف   التفاعل•  جمة مثل الحضارية المشر  والت   المقارنة( والدراسات والنقدية واألدبية والدراسات اللغوية العلم والبحث )الب 

 .المدب   ومنظمات المجتمع الثقافية المؤسسات وكذا الوطن وخارج داخل المماثلة والكليات بي   الكلية التواصل دعم إل تهدف

 .الثقافات حوار ف   الهام بدوره الوىع• 
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 األلمانيةبرنامــــج اللغـــة 

نامج اللغة األلمانية المعايي    األكاديمية لير

 :والفهم المعرفة .1

 :اآلتية للنقاط والفهم المعرفة الخري    ج يكتسب أن يجب

 باللغة والتحدث والكتابة مهارات القراءة بهدف إتقان القانونية( ، العلمية ، االقتصادية ، )السياسية المختلفة النصوص يفهم• 

 .األجنبية

 .وناقدة واعية قراءات الثقافية وسياقاتها األدبية النصوص يقرأ• 

   والرصف النحو قواعد يدرس• 
 .التخصص لغة ف 

 .األدبية التياارت يدرس• 

 .اللغة علم ف   األساسية المباحث يتعرف• 

ة الخصائص يفهم•   .األدبية للنصوص الممب  

 .واألدب اللغة ف   المتخصصة المصطلحات يتعرف• 

 

 :العملية المهارات .٢

 :ان عل   قادرا الخري    ج يكون أن يجب

جم•   .والعكس العربية إل األجنبية اللغات من المختلفة النصوص يب 

حها وشفهية تحريرية مصادر عدة من المعلومات يجمع•   .ويفشها ويشر

 .بها يحاض   وأن التخصص بلغة كلمة يلق   أو اتقرير  أو موضوعا يكتب• 

   الثانية باللغة مراجع يستخدم• 
 تعلمها.  الت 

جمة.  واألدب اللغة دراسة ف   التكنولوجيا يستخدم•   والب 

 

 : الذهنية المهارات .٣

 :ان عل   قادرا الخري    ج يكون أن يجب

 .المكتوبة النصوص بكفاءة وينقد يحلل• 

جمة النصوص يقيم•   .المب 

 .)المتعددة( المختلفة واللغوية األدبية االتجاهات بي    يقارن •

 .النصوص ف   الرئيسة النقاط ويستنبط يلخص• 

ة قصة يلخص•  ة أو مقال أو قصب   .محاض 

 .المختلفة التخصصية المصطلحات استخدام يتقن• 

 .حلها عىل ويعمل والذهنية اللغوية المشكالت يتفهم• 

 

 : قاليةواالنت العامة المهارات .٤

 :ان عل   قادرا الخري    ج يكون أن يجب

م•   بالوقت يلب  

 دقة و بأمانة منه يطلب ما يؤدي• 

 األخر مع البناء الحوار عىل القدرة لديه و المجتمع مع جيد بشكل يتواصل• 

 كاملة إفادة الوقت من يفيد• 

 فريق ف   يعمل• 

 يستند إليها الت   لحججا وعرض الخالفية المسائل ف   بوضوح نظره وجهة عن التعبب  • 

 


