
لماذا تختار تخصص اللغة الفرنسية ؟

عند اختيارك تخصص اللغة الفرنسية، ستتعلم اللغة

الفرنسية عىل مدار أربع سنوات البكالوريوس ابتداء

من األبجدية (المستوى المبتدئ) في السنة األوىل

وصوال إىل مستوى متقدم C1 في السنة الرابعة. وفي

حال كنت ملما باللغة الفرنسية، بإمكانك التقدم

المتحان مستوى واإلعفاء من مساق إىل ثالث. 

 برنامج بكالوريوس
في اللغة الفرنسية 

h t t p s : / / www . b i r z e i t . e d u / a r / f r e n c h - l a n g u a g e

تقدم جامعة بيرزيت منذ عام 1999 برنامج

بكالوريوس في اللغة الفرنسية ضمن برامج كلية

اآلداب. تحول البرنامج إىل دائرة اللغة الفرنسية

منذ عام 2007.

بجانب اكتساب المهارات
اللغوية، ستكتسب:

مهارات عديدة مثل قراءة وتحليل

النصوص األدبية الفرنكوفونية. 

الترجمة الكتابية والشفوية.

إتقان استخدام أدوات البحث العلمي

عىل الصعيدين التقني والفكري.

معرفة وفهم المجتمعات الفرنكوفونية

وثقافاتها وآدابها.
 



وإن كنت تهدف اىل تدريس اللغة الفرنسية بعد

التخرج،تطرح الدائرة عدة مساقات تربية في اللغة

الفرنسية ضمن برنامج دبلوم أساليب تدريس اللغة

الفرنسية الذي توفره كلية التربية. 

 

القنصلية الفرنسية العامة في القدس

الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق
االوسط AUF - لبنان

المركز الثقافي الفرنسي - األلماني في

رام هللا
التعاون البلجيكي التابع لمنطقة والونيا -

بروكسل - بلجيكا

جامعة بول فاليري مونبلييه 3 - فرنسا

جامعة انجيه - فرنسا

مدرسة الليسيه الفرنسية الدولية في

سلطة المياه الفلسطينية

من هم شركاء الدائرة ؟

      رام هللا

 h t t p s : / / www . b i r z e i t . e d u / a r / f r e n c h - l a n g u a g e

ما النشاطات التي ستشارك فيها ؟ 
 تسعى دائرة اللغة الفرنسية والتي تضم مجموعة

من األساتذة من تخصصات مختلفة مثل علم اللغة

والتربية واألدب والترجمة إىل توفير بيئة تعليمية
تحفيزية لطالبها. تنظم الدائرة ورشات عمل في

الكتابة، مسابقات مختلفة مثل مسابقة جونكور
الشرق االوسط للقراءة والكتابة األدبية، ومؤتمرات

ودورات تدريبية وورش عمل متنوعة.

 

ولتعزيز العملية التعليمية، توفر الدائرة لطالبها مركز

مصادر يحتوي عىل كتب ومؤلفات عامة ومتخصصة

حديثة وكالسيكية، ومجموعة من األفالم والمجالت،

إضافة إىل أجهزة حاسوب للقيام باألبحاث وممارسة

اللغة واللفظ.

 

توفر الدائرة فرص سفر للطلبة خالل دراستهم،

إذ تقدم القنصليتان الفرنسية والبلجيكية

العامتان منح لغوية في فصل الصيف.

 كما وتوفر الحكومة الفرنسية فرصة التقدم

لوظيفة مساعد تدريس لغة عربية في فرنسا

لطلبة التخصص.

التقدم لوظيفة مساعد تدريس لغة عربية

في فرنسا مقدمة من الحكومة الفرنسية 

استكمال الدراسات العليا: التقدم لمنحة

ماجستير مقدمة من الحكومة الفرنسية. 

استكمال الدراسات العليا في جامعات

فرانكوفونية

تعليم الفرنسية كلغة أجنبية في

المدارس والمراكز الثقافية.

العمل في مجال الترجمة التحريرية

والفورية

العمل في مؤسسات فرانكوفونية

حكومية وغير حكومية (مكاتب

الممثليات الرسمية، القنصليات، أطباء

العالم، الصليب األحمر الدولي، وأطباء بال

حدود، إلخ)

للتواصل معنا
كلية األداب

دائرة اللغة الفرنسية
صندوق بريد 14 بيرزيت

رقم هاتف :022982967

 


