
 ( NARS) القياسية األكاديمية القومية المعايير

 اآلداب بكلية اللغات قطاع لخريج

 : المعارف والفهم •
 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف ، وقادًرا على فهم:  -
 القواعد اللغوية والنحوية للغة البرنامج الذي تخرج فيه.  -1
 اللغة.أساليب التعبير اللغوي واألدبي الشائعة في هذه  -2
 التيارات األدبية والفكرية الشائعة في تراث هذه اللغة. -3
القدم -4 والمفكرين  األدباء  اللغةأشهر  هذه  تراث  في  والمعاصرين  األدبي اء  نتاجهم  وأهم   ،

 والفكري.
 التاريخ الحضاري والسياسي واالجتماعي لألمة صاحبة هذه اللغة.  -5
 نظريات األدبية. المعارف والمفاهيم األساسية في مجاالت الترجمة وال -6
 اللغات األجنبية(. أهم القواعد اللغوية والنحوية فى اللغة العربية )بالنسبة لدارسى -7
 أهم القواعد اللغوية والنحوية وأساليب التعبير للغة أجنبية حية )لغة ثانية(. -8
 المعلومات المتعلقة بوطنه وحضارته وتاريخه والعالم المحيط به. -9

 نسانية األخرى التي تساعده في مجال تخصصه. الجوانب المختلفة للعلوم اإل -10

 المهارات المهنية:  •
 : يكون الخريج قد اكتسب القدرة على يجب أن  -
 توظيف المعلومات والمفاهيم التي درسها في مجال عمله. -1
 القراءة الصحيحة للنصوص المكتوبة باللغة التي درسها. -2
تقرير أو إلقاء كلمة باللغة التي  استخدام القواعد اللغوية الصحيحة في كتابة موضوع أو   -3

 درسها. 
 توظيف العلوم اإلنسانية المختلفة في ممارسة العمل األدبي واللغوي.  -4
 استخدام مراجع باللغة األجنبية الثانية التي تعلمها. -5
 إجراء حوار مع المتحدثين باللغة التي تعلمها.  -6



 المهارات الذهنية:  •
 : على يكون الخريج قد اكتسب القدرة يجب أن  -
 إدراك العالقات السياقية لألساليب المختلفة في لغة التخصص ويميز بينها.  -1
 تحليل ونقد النصوص الشفوية والمكتوبة بلغة التخصص.  -2
 المقارنة بين ثقافة اللغة األجنبية التي درسها وبين ثقافة اللغة العربية وتراثها.  -3
 إدراك الدالالت اللغوية والنحوية وتطورها. -4

 مة: المهارات العا •
 أن يكون الخريج قادًرا على:  -
 العمل الجماعي وإدارة الفريق. -1
 التعبير في عبارة موجزة.  -2
 اقتراح الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجهه في مجال عمله.  -3
 التواصل بإيجابية مع اآلخرين. -4
 استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال تخصصه. -5
 جمع وعرض المعلومات بطريقة مالئمة.  -6
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