تعهيمبد ومعبيير االعتمبد انخبص
نتخصصبد ثروبمح انهغبد االخىجيخ
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انهغخ اإلودهيزيخ وآداثهب
انهغخ االودهيزيخ -انترخمخ
انهغخ انفروضيخ وانهغخ اإلودهيزيخ وآداثهمب
انهغخ االودهيزيخ انتطجيقيخ
انهغبد انمزدوخخ
انهغخ انفروضيخ وآداثهب
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تعهيمبد ومعبيير االعتمبد انخبص نتخصصبد ثروبمح انهغبد االخىجيخ
صبدر ثمىخت انفقرتيه (أ) و(ك) مه انمبدح ()7
نقبوىن هيئخ اعتمبد مؤصضبد انتعهيم انعبني رقم ( )22نضىخ  2227وتعذيالته.
انمبدح ( :)1رغًى ْزِ انزؼهًٍبد (تعهيمبد ومعبيير االعتمبد انخبص نتخصصبد ثروبمح انهغبد االخىجيخ) ٌٔؼًم
ثٓب يٍ ربسٌخ إطذاسْب.
انمبدح ( :)2إضبفخ نًب ٔسد فً يٕاد اإلطبس انؼبو نزؼهًٍبد ٔيؼبٌٍش االػزًبد انخبص نهزخظظبد اإلَغبٍَخ
ٔانؼهًٍخ انظبدسح ثًٕعت قشاس يغهظ انٍٓئخ سقى ( )2010/5/32ربسٌخ  ،2010/2/11ركٌٕ انًغبالد
انًؼشفٍخ نزخظظبد ثشَبيظ انهغبد االعُجٍخ كبَرً:
أوالً :انهغةةخ اإلودهيزيةةخ وآداثهةةب :يكةةىن ان ةةذ ا دوةةً نعةةذد انضةةبعبد انمعتمةةذح نهخطةةخ انذراصةةيخ نىيةةم درخةةخ
انجكبنىريىس في انتخصص ( )132صبعخ معتمذح عهً انى ى اآلتي:
أ .انمدبالد انىظريخ ا صبصيخ اإلخجبريخ:
ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمدبل انمعرفي
انمعتمذح
انًٓبساد انهغٌٕخ :انًحبدصخ ٔانزٕاطم ،االعزٍؼبة ،انقشاءح ،انكزبثخ

11

انذراصبد انصىتيخ :انظٕرٍبد ٔػهى األطٕاد

9

انذراصبد انهغىيخ :انُحٕ ،انظشف ،ػهى انذالنخ ،انقٕاػذ

12

انذراصبد ا دثيخ :األدة االَغهٍضي ،األدة األيشٌكً ،انُقذ األدثً ،انًذاسط
ٔانحشكبد األدثٍخَ ،ظشٌبد انُقذ انقذًٌخ ٔانحذٌضخ ،رحهٍم انُض األدثً

21

ة .انمدبالد انمضبوذح:
ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمعتمذح
3
6

انمدبل انمعرفي

دساعبد صقبفٍخ (فكش ٔصقبفخ غشثٍخ)
أعبنٍت رذسٌظ انهغخ االَغهٍضٌخ
ج .انمعبخم وانمىصىعبد وانمصبدر ا خري:
ٌغببت رببٕفٍش انؼببذد انكبببفً يببٍ انًؼبببعى يضببم ، Dictionary of Linguistic Terms
ٔانًٕعببٕػبد انؼبيببخ ٔانًزخظظببخ فببً يغبببنً األدة ٔانهغببخ ،يضببم Encyclopedia of
Literature, Encyclopedia of World Literature, Companion to English
Literature, Companion to American Literature, Companion to
ٔ ،Classical Literature,انًشاعغ انالصيخ نهزخظض.
د .انمختجرادٌ :غت رٕفٍش يخزجبش نغببد ٌحزبٕي ػهبى أعٓبضح ػبشع أفبالو فٍبذٌٕ  /أفبالو ػبدٌبخ ،عٓببص
ػببشع (ٔ ،) Data Showرغببغٍالد نغٌٕببخ ٔأدثٍببخ رزؼهببا ثًببٕاد انخةببخ انذساعببٍخ ،ثبإلضبببفخ إنببى
أعٓضح انزغغٍم انالصيخ ٔاألصبس انضشٔسي.
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ثبويبً :انهغخ االودهيزيخ -انترخمخ :يكىن ان ذ ا دوً نعذد انضبعبد انمعتمذح نهخطخ انذراصيخ نىيم درخخ انجكبنىريىس في
انتخصص ( )132صبعخ معتمذح عهً انى ى اآلتي:
أ .انمدبالد انىظريخ ا صبصيخ اإلخجبريخ:
ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمدبل انمعرفي
انمعتمذح
12
انمهبراد انهغىيخ :اعزًبع ٔيحبدصخ ،قشاءح ٔرهخٍض ،كزبثخ انًقبنخ ،كزبثخ انجحٕس
9
دراصبد أدثيخ :يذخم إنى األدة اإلَغهٍضي ،انقظخ انقظٍشح ،انشٔاٌخ ٔانشؼش
دراصبد نغىيخ :يذخم إنى ػهى انهغبٍَبد ،قٕاػذ يجزذئّ ،قٕاػذ يزقذيخ ،ػهى
9
انًؼبًَ ،ربسٌخ انهغخ اإلَغهٍضٌخ ،ػهى انهغخ االعزًبػً ،رحهٍم انخةبة ،ػهى نغخ
انُض األعهٕثٍخ
انترخمخ انعمهيخ :رشعًخ ػبيخ ( Eـ ع) ،رشعًخ ػبيخ (ع ـ  ،) Eرشعًخ
11
طحفٍخ ،رشعًخ رزبثؼٍّ ٔفٕسٌخ(ع ـ  ،)Eرشعًخ رزبثؼٍّ ٔفٕسٌخ ( Eـ ع) ،رشعًخ
َظٕص قبٍََٕخ ،انزشعًخ انؼًهٍخ ،رشعًخ انًحبكى ٔانًؤرًشاد
دراصبد وظريخ في انترخمخَ :ظشٌبد انزشعًخ ،حهقخ ثحش فً انزشعًخ ،انًؼبعى
9
ٔانًظةهحبد ،يٕضٕع خبص فً انزشعًخ
ة .انمدبالد انمضبوذح:
ان ذ ا دوً
نهضبعبد انمعتمذح
3

انمدبل انمعرفي

يٓببببساد نغٌٕبببخ :انُحبببٕ انؼشثبببً ألغبببشاع انزشعًبببخ ،انجالغبببخ انؼشثٍبببخ
ألغشاع انزشعًخ
3
دراصبد صىتيخ :طٕرٍبد انهغخ اإلَغهٍضٌخ
ط .انمىاد انعمهيخ  :يغبقبد انزشعًخ انؼبيخ ثٍٍ انهغزٍٍ انؼشثٍخ ٔاالَغهٍضٌبخ ٔانزشعًببد انًزخظظبخ
كبإلػاليٍخ ٔانقبٍََٕخ 3( :عبػبد يؼزًذح)
د .انتذريجبد انعمهيخ :رذسٌت يٍذاًَ فً انزشعًخ 3( :عبػبد يؼزًذح)
هـ .انمعبخم وانمىصىعبد وانمصبدر ا خريٌ :غت رٕفٍش انؼذد انكبفً يٍ انًؼبعى ٔانًٕعٕػبد
ٔانًشاعغ انالصيخ نهزخظضٔ .رنك ػهى انُحٕ انزبنً:
 أسثؼخ يؼبعى :اصُبٌ ثبنهغخ اإلَغهٍضٌخ ،يضم Dictionary of Political Terms,ٔ American Spirit Political Dictionary,يضهٓب ثبنهغخ انؼشثٍخ ،يضم انًؼغى انقبًََٕ
أ/ع ٔع/أ ،يؼغى انًظةهحبد االقزظبدٌخ ،يؼغى انًظةهحبد انفٍُخ ،يؼغى انًظةهحبد
انؼغكشٌخ ،يؼغى انًظةهحبد األدثٍخٔ ،يؼغى انًظةهحبد انُفغٍخ.
 أسثغ يٕعٕػبد :يٕعٕػخ فً انزشعًخ ،يضم ،Encyclopedia of Translationٔيٕعٕػزبٌ ثبنهغخ اإلَغهٍضٌخ ٔيٕعٕػزبٌ ثبنهغخ انؼشثٍخ .
 عزخ قٕايٍظ يٕصػخ ػهى انُحٕ انزبنً:قبيٕط إَغهٍضي – إَغهٍضي (اصُبٌ ػهى األقم) ٔقبيٕط إَغهٍضي – ػشثً (اصُبٌ ػهى
األقم)
ٔقبيٕط ػشثً – إَغهٍضي (اصُبٌ ػهى األقم).
و .انمختجراد :يدت تىفير انمختجراد اآلتيخ:
 يخزجببش نغبببد ٌحزببٕي ػهببى أعٓببضح ػببشع أفببالو فٍببذٌٕ  /أفببالو ػبدٌببخ ،عٓبببص ػببشع ( Dataٔ ،) Showرغببغٍالد نغٌٕببخ ٔأدثٍببخ رزؼهببا ثًببٕاد انخةببخ انذساعببٍخ ،ثبإلضبببفخ إنببى أعٓببضح انزغببغٍم
انالصيخ ٔاألصبس انضشٔسي.
 يخزجببش يزؼببذد انٕعبببئم ٔاألغببشاع ( )Multimediaيببشرجب ثشببجكخ االَزشَببذ نغبٌبببد رببذسٌظانزشعًخ ٔخبطخ انزشعًخ انفٕسٌخ ٔانززبثؼٍخ.
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ثبنثبً :انهغخ انفروضيخ وانهغخ اإلودهيزيخ وآداثهمب :يكىن ان ذ ا دوً نعذد انضبعبد انمعتمذح نهخطخ انذراصيخ نىيم
درخخ انجكبنىريىس في انتخصص ( )132صبعخ معتمذح عهً انى ى اآلتي:
أ .انمدبالد انىظريخ ا صبصيخ اإلخجبريخ:
ان ذ ا دوً
انمدبل انمعرفي
نهضبعبد انمعتمذح
24
انمهبراد انهغىيخ ثبنهغتيه :انًحبدصخ ٔانزٕاطم ،االعزٍؼبة ،انقشاءح ،انكزبثخ
انذراصبد انهغىيخ :ثبنهغزٍٍ انظٕرٍبد ٔػهى األطٕاد ،انُحٕ ،انظشف  ،ػهى انذالنخ
21
 ،انقٕاػذ
انذراصةةبد ا دثيةةخ ثبنهغةةخ انفروضةةيخَ :ظببٕص َضشٌببخ فببً انشٔاٌببخ ٔانقظببخ
12
انقظببٍشح َ ،ظببٕص ةببؼشٌخ  ،رحهٍببم َظببٕص أدثٍببخ يخزبببسح  ،ربببسٌخ األدة
انفشَغً
انذراصبد ا دثيخ ثبنهغخ االودهيزيخ :األدة اإلَغهٍضي ،األدة األيشٌكً ،انُقذ األدثً،
9
انًذاسط ٔانحشكبد األدثٍخَ ،ظشٌبد انُقذ انقذًٌخ ٔانحذٌضخ ،رحهٍم انُض األدثً
ة .انمدبالد انمضبوذح:
ان ذ ا دوً
نهضبعبد انمعتمذح
3

انمدبل انمعرفي
دساعبد صقبفٍخ (فكش ٔصقبفخ)
ج .انمعبخم وانمىصىعبد وانمصبدر ا خري:
ٌغبببت ربببٕفٍش انؼبببذد انكببببفً يبببٍ انًؼببببعى ،يضبببم Larousse,Webster's
ٔانًٕعٕػبد ،يضم ٔ ،Universalisانًشاعغ انالصيخ نهزخظض.

،Le Robert,

د .انمختجرادٌ :غت رٕفٍش يخزجش نغبد ٌحزٕي ػهى أعٓضح ػشع أفالو فٍذٌٕ /أفالو ػبدٌخ ،عٓبص ػشع
(ٔ ،)Data Showرغغٍالد نغٌٕخ ٔأدثٍخ رزؼها ثًٕاد انخةخ انذساعٍخ ،ثبإلضبفخ إنى أعٓضح
انزغغٍم انالصيخ ٔاألصبس انضشٔسي.
راثعبً :انهغخ االودهيزيخ انتطجيقيخٌ :كٌٕ انحذ األدَى نؼذد انغبػبد انًؼزًذح نهخةخ انذساعٍخ نٍُم دسعخ
انجكبنٕسٌٕط فً انزخظض ( )132عبػخ يؼزًذح حذاً أدَى ػهى انُحٕ اَرً:
ة .انمدبالد انىظريخ ا صبصيخ اإلخجبريخ:
ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمدبل انمعرفي
انمعتمذح
انمهبراد انهغىيخ :انًحبدصخ ٔانزٕاطم ،االعزٍؼبة ،انقشاءح ،انكزبثخ

12

انذراصبد انصىتيخ :انظٕرٍبد ٔػهى األطٕاد

6

انذراصبد انهغىيخ :يذخم فً ػهٕو انهغخ ،انُحٕ ،انظشف ،ػهى انذالنخ ،ػهى انهغخ
االعزًبػً ،انقٕاػذ ،ػهى انهغخ انُفغً َٔظشٌبد انزؼهى

11

انذراصبد ا دثيخ :يذخم إنى األدة اإلَغهٍضي ،انشٔاٌخ ،انشؼش ،انقظخ انقظٍشح

9

د .انمدبالد انتطجيقيخ ا صبصيخ اإلخجبريخ:
انمدبل انمعرفي

ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمعتمذح

انهغخ اإلودهيزيخ غراض خبصخ :اإلَغهٍضٌخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٍب ،اإلَغهٍضٌخ
نهظحبفخ ٔاإلػالو ،اإلَغهٍضٌخ نهغٍبحخ ٔانفُذقخ ،اإلَغهٍضٌخ نألغشاع انقبٍََٕخ،
اإلَغهٍضٌخ نألغشاع انةجٍخ ،اإلَغهٍضٌخ نألغشاع انؼغكشٌخ ،اإلَغهٍضٌخ نألػًبل
ٔانغكشربسٌب ،اإلَغهٍضٌخ نألغشاع انغٍبعٍخ ٔانذثهٕيبعٍخ

11

4

انترخمخ :انزشعًخ انؼبيخ (إَغهٍضي-ػشثً) ،انزشعًخ انؼبيخ (ػشثً -إَغهٍضي)

6

ج .انمدبالد انتطجيقيخ انمضبوذح:
انمدبل انمعرفي

ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمعتمذح

تذريش انهغخ اإلودهيزيخ :أعبنٍت رؼهٍى انهغخ اإلَغهٍضٌخ كهغخ صبٍَخ ،اعزخذاو
انحبعٕة فً رؼهى انهغخ اإلَغهٍضٌخ ٔقٍبعٓب

6

د .انتذريت انميذاوي:
انمدبل انمعرفي

ان ذ ا دوً نهضبعبد
انمعتمذح

انتذريت انميذاوي :رذسٌت يٍذاًَ فبً انًؤعغببد انزبً رغبزخذو انهغبخ اإلَغهٍضٌبخ
اعزخذايبً حضٍضبً أٔ انًؤعغبد انزً رقٕو ثزؼهًٍٓب كهغخ أعُجٍخػ

3

ْـ .انمعبخم وانمىصىعبد وانمصبدر ا خريٌ :غت رٕفٍش انؼذد انكبفً يٍ انًؼبعى ٔانًٕعٕػبد
ٔانًشاعغ انالصيخ نهزخظض ٔرنك ػهى انُحٕ اَرً:
 أسثغ يؼبعى يزخظظخ:عًٍؼٓب ثبنهغخ اإلَغهٍضٌخ ،يضم:Dictionary of Political Terms
Dictionary of Administrative Terms
The Dictionary of Mass Communication & Media Research
 أسثغ يٕعٕػبد ،عًٍؼٓب رجحش فً ػهٕو انهغٌٕبد ٔرؼهٍى ٔرؼهى انهغخ اإلَغهٍضٌخ  ،يضم:International Encyclopedia of Linguistics
 عزخ يؼبعى ػبيخ يٕصػخ ػهى انُحٕ اَرً:قبيٕط إَغهٍضي – إَغهٍضي (اصُبٌ ػهى األقم) ٔقبيٕط إَغهٍضي – ػشثً (اصُبٌ ػهى
األقم)
ٔقبيٕط ػشثً – إَغهٍضي (اصُبٌ ػهى األقم).
ٔ .انمختجراد :يدت تىفير انمختجراد اآلتيخ:
 يخزجش نغ بد ٌحزٕي ػهى أعٓضح ػشع أفالو فٍذٌٕ/أفالو ػبدٌخ ،عٓبص ػبشع (،)Data Showٔرغغٍالد نغٌٕخ ٔأدثٍخ رزؼها ثًٕاد انخةخ انذساعٍخ ،ثبإلضبفخ إنى أعٓضح انزغغٍم انالصيخ ٔاألصبس
انضشٔسي.
 يخزجبببش يزؼبببذد انٕعببببئم ٔاألغبببشاع ( )Multimediaيبببشرجب ثشبببجكخ االَزشَبببذ نغبٌببببد ربببذسٌظيغبقبد ػهى األطٕاد ٔانظٕرٍبد ،انزشعًخٔ ،يغبقبد انهغخ اإلَغهٍضٌخ نألغشاع انخبطخ.
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خبمضبً :انهغبد انمزدوخخ:
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231

الساعاث المعتمذة

المجاالث المعرفيت

(الحذ األدنى)

مهاراث لغىيت أساسيت  :يذخم يكثف ( ، )1يذخم يكثف ( ،)2نفظ ( ، )1كتاتح( ،)1نفظ ()2
،كتاتح ()2
االستيعاب والتعبير :االستيعاب انشفىي – االستيعاب انكتاتي
لغىياث :قىاعذ ،عهى انًعاَي ،تحهيم انخطاب ،نغىياخ يقارَح
أدب فرنسي :تاريخ أدب ،يذخم عاو نألدب انفرَسي ،انروايح ،انشعر ،انًسرح ،األدب انًقارٌ.
اللغت الفرنسيت المهنيّت :انفرَسيح في يجال انسياحح  ،انفرَسيح في يجال انتعهيى
ترجمت فرنسي – عربي وبالعكس( نصىص مختلفت لغىيت وأدبيت) :انترجًح انتخصصيح
(يىاضيع يتخصصح تًجال يعيٍّ يتعهق تانسياسح أو االقتصاد أو يهُح ...انخ)
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63
ب .انًجاالخ انًساَذج االجثاريح:
الحذ األدنى
للساعاث المعتمذة

المجاالث المعرفيت

انصىتياخ

3

أسانية تذريس انهغح انفرَسيح

3

حضارج فرَسيح

6

7

