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إقرار 

أقر أنا ىذه الرسالة مقدمة إلى جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
بإستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا 

 .ألم جامعة أك معيد

 
 

:....................... التكقيع

 صميحة إسماعيؿ سعيد سالكده
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اإلىداء 
 كالعزيمة كاإلصرار إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة التتـ إال بالصبر

 أطاؿ اهلل بقاءه، كألبسو ثكب الصحة كالعافية، كمتعني ببره كرد جميمو، إلى كالدم

أىدم ثمرة مف ثمار غرسو 

 إلى مف نذرت عمرىا في أداء رسالة
 كطرزتيا في ظالـ الدىر صنعتيا مف أكراؽ الصبر
بال فتكر أك كمؿ  عمى سراج األمؿ

إليؾ أمي أىدم ىذه الرسالة 

كأمد في عمرؾ بالصالحات .. جزاؾ اهلل خيران 

 بكؿ الحب كالتقدير،إلى رفيؽ دربي
 خطكة بخطكة.. إلى مف سار معي نحك الحمـ

جزاؾ اهلل خيران يا زكجي العزيز 

إلى مف أىدييـ ركحي كقمبي كعمرم إف استطعت 

إلى منبع الفرح كالسعادة كاألمؿ في حياتي  

 إلى أكالدم رانيا، عالء كأيمف  أمدىـ اهلل بالصحة كالعافية 

إلى رفقاء حياتي كطفكلتي أخكتي األعزاء كأختي الغالية كريمة 

كأخيرا كليس اخرا أىدم عممي ىذا مف كؿ قمبي إلى بمدم كمسقط رأسي بمد العزة كالكرامة 

 الجزائر
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الشكر والتقدير 
أعذب الشكر ىك شكر اهلل سبحانو كتعالى كحمده عمى ما مف عمي مف نعمة العمـ ككفقني 

 .في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع

أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ كاالحتراـ كالتقدير لمف غمرني بالفضؿ كلـ 
يبخؿ عمي بالنصح كتفضؿ عمّي بقبكؿ اإلشراؼ عمى  رسالة الماجستير أستاذم الدكتكر 

 عمر النجارجزاه اهلل خيرا

الذم لـ يبخؿ  كما أخص بالشكر كالعرفاف، أستاذم كمعممي الفاضؿ الدكتكر محسف عدس
بنصيحة كتكجيو، فقد كقؼ إلى جانبي كشجعني دائما عمى المضي قدما، فمو  عمي بعمـ أك

 مني خالص الشكر كالتقدير كبارؾ اهلل فيو
عمى جيكده المباركة  ك لجنة المناقشة الدكتكر محمد عمراف عمى قبكلو باإلنضماـ إلىكما أشكر 

كال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى أساتذتي في كمية التربية، قسـ أساليب التدريس عمى كؿ 
جيكدىـ الجبارة كالمباركة كأخص بالذكر الدكتكر عفيؼ زيداف، الدكتكر إبراىيـ عرماف، 

. الدكتكر زياد قباجة، أستاذم الفاضؿ أحمد فييـ جبر كالدكتكرة إيناس ناصر

أيضا إلى مجمكعة الخبراء الذيف كافقكا عمى تقييـ عممي المتكاضع  أتقدـ بالشكر كالتقدير
كأمدكني بالنصائح كالتكجييات القيمة، جزاىـ اهلل عني كؿ خير ككذلؾ القائمييف عمى 

عميـ لمساعدتيـ القيمة تكزارة التربية كاؿ

كأخيرا أشكر إدارة جامعة القدس عمى تشجيعيـ الدائـ لي ككقكفيـ إلى جانبي كمدىـ يد 
العكف لي حيف احتجت ذلؾ فباركيـ اهلل جميعا 
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الممخص 

فرنسية لتخصص البكالكريكس اؿلغة ؿ (منياج المركزم)برنامج دراسي ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ 

المعمكؿ بو عند بناء المناىج في  في جامعة القدس كفؽ معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات

طرح ىذا كمف ثـ .جميع دكؿ اإلتحاد األكركبي ككذلؾ عند تدريس لغات ىذه الدكؿ في العالـ أجمع

 لمتقييـ مف قبؿ مجمكعة مف الخبراء في مجاالت العمـك التربكية كالمغكية كتصميـ المناىج، البرنامج 

مف جامعة القدس، جامعة النجاح الكطنية كجامعة بيت لحـ، فمسطيف األىمية  ككمية العمـك التربكية 

  .التابعة لألكنركا ككذلؾ مف كزارة التربية كالتعميـ العالي قسـ اإلعتماد كالجكدة

كقد إعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت بتصميـ البرنامج الدراسي 

 األىداؼ كالميارات التعميمية المرجكة، شكؿ مساؽسبع كخمسكف مساقا، كحددت لكؿ المتككف مف 

المحتكل، طرؽ كأساليب التدريس كالكسائؿ التعميمية المناسبة لكؿ مساؽ  باإلضافة إلى أساليب التقكيـ 

 كما صممت الباحثة أيضا استبانة بعد اإلطالع .التي إرتأتيا مالئمة لقياس مخرجات التعمـ لكؿ مساؽ

مكفقا عبر رؤيتو كأىدافو المقترح كاف التصميـ إذا ما ليقيـ الخبراء مف خالليا عمى األدب التربكم 

 كىؿ كاف المحتكل كأساليب التدريس كالكسائؿ كأساليب التقكيـ التي ،كخطكاتو كالمساقات المطركحة

كأظيرت نتائج .  كىؿ كاف ىذا األخير محققا لألىداؼ المنشكدة،إقترحتيا الباحثة  مالئميف لممنياج

نسبة التكرارات لنقاط القكة في المنياج تتراكح بأف التحميؿ الكصفي تحميؿ إستجابات الخبراء باستخداـ 

%. 37.5ك% 00، بينما تراكحت نسبة تكرارات المتعمقة بنقاط الضعؼ بيف %100ك% 87.5بيف 

بمجمكعة مف التكصيات لعؿ أىميا كفي ضكء النتائج التي خرجت بيا الدراسة الحالية أكصت الباحثة 

عداد المعمميف ليصبحكا ذكم كفاءة تطبيؽ ىذا البرنامج المصمـ مف جامعة القدس ك ضركرة تأىيؿ كا 

. عالية تمكنيـ مف تنفيذ المنياج المصمـ بفاعمية  كمينية عالية كمف تحقيؽ أىدافو المسطرة
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Design of BA French curriculum for Al –Quds university according to 

the Common European Framework of reference for languages   

Prepared by: Saliha Salawdeh 

Supervisor by : Dr. Omar Al Najjar 

 

Abstract: 

 

This study aimed to design a BA French curriculum for the Al- Quds 

University according to the “Common European Framework of Reference for 

Languages”. After that it would be evaluated by a group of specialists in the 

fields of education, curriculum design and languages from local universities 

such as Al – Quds University, Al- Najah University, Bethlehem University 

and The Palestine Ahliya University that belongs to the UNRWA, also it was 

evaluated by the department of accreditation and quality in the Palestinian 

Ministry of Education.    

The researcher proposed in this syllabus fifty seven courses, and selected for 

each course the desired goals and educational skills, the form of the content, 

teaching methods, teaching aids and appropriate evaluation methods that 

measure the outcomes of the courses. The researcher designed a 

questionnaire, according to the literature review, that included eleven points 

so that the experts can evaluate the program to share their views and 

suggestions about it. the researcher analyzed the evaluation results of these 

experts for the suggested program using the descriptive analysis. The experts 

views were positive in which the proportion of the strengths were more than 

87.5% whereas the weaknesses were less than 37.5%.  

At last, the researcher proposed many recommendations, but the most notable 

one was about the necessity to rehabilitate and prepare French teachers to be 



 

 ز

highly qualified in order to enable and implement the designed curriculum in 

the most efficient and professional way possible to achieve the suggested 

goals.  
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الفصل األول 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة 1.1

 .المغة كعاء يصب فيو اإلنساف أفكاره، كمعتقداتو، كيعبر بو عما يجكؿ بخاطره مف تصكرات كمعاني
كتتفاعؿ مع ما بيا مف عكاطؼ،  (مرئية كمسمكعة)فحكاس اإلنساف تستقبؿ المثيرات الحسية 
 .سمكل عزازم،)        (قراءة ككتابة تحدث، استماع،)كانفعاالت كخبرات، فتتككف ميارات المغة 

2004.) 
منطكقة يحكميا نظاـ داخؿ المجتمع المغكم الكاحد، كليست المغة ىي ا كالمغة في حقيقتيا أصكات

( 1979.محمكد حجازم،) الكالـ، بؿ إف الكالـ ىك الكيفية الفردية لالستخداـ المغكم
كيعتبر تعمـ المغات سكاء كانت المغة األـ أـ لغات أخرل ذات أىمية كبيرة في حياة الفرد ال يمكنو 

ية  ذات أىمية بالغة  ال يمكف ب بات تعمـ كتعميـ المغات األجف ىذا العكلمةعصرم ؼؼ. اإلستغناء عنيا
أصبح حاجة ممحة ك مطمبا أساسيا في الحياة المعاصرة التي تشيد ثكرة معمكماتية قد ؼ. ألحد أف ينكرىا

كسريعة السابؽ ليا، ذلؾ نتيجة التقدـ في تقنية اإلتصاالت التي جعمت مف ىذا العالـ الكبير  كبيرة 
كقربت المسافات بيف األمـ كالمجتمعات، فبات مف الضركرم بناء كتشييد جسكر  قرية ككنية صغيرة

كما أصبح التبادؿ الثقافي كالتجارم كاإلقتصادم . التعارؼ كالتكاصؿ بيف ىذه المجتمعات المختمفة
كأم أمة لـ تعترؼ أكتجاىمت ىذه الحقيقة حكمت عندئذ عمى نفسيا  كحتى السياسي ضركرة حيكية ،

. بالعزلة عف غيرىا
كتعتبر المغات ىي الجسكر المشيدة بيف الشعكب فيي ميسرة لمتكاصؿ بيف األفراد كالمجتمعات 

 كالثقافات المختمفة لككنيا كسيطا لمتعبير كالتفاىـ كتعتبر أيضا أفضؿ أداة لمتكاصؿ كالتالقي مع الغير،
. كتمكننا مف اإلستجابة لتحديات العالـ المعاصر في ظؿ العكلمة كشمكلية الثقافة

أصبحت معرفة المغات "أىمية تعمـ مختمؼ المغات حيث يقكؿ أنو  (2003)كد  مارتيف بريتسام ؤكم
أف المغات كادت تصبح مقياسا في اإلنتقاء المدرسي كالميني شرط "ك. "االجنبية ضركرة أكلكية لمجميع

فاإلنجميزية فرضت نفسيا كأصبح امتالؾ ىذه المغة معتبرا .إجادة ليس فقط اإلنجميزية بؿ عدة لغات
. "كشيء طبيعي مفركغ منو كلـ يعد يشكؿ عنصرا إيجابيا في بياف منيج السيرة
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دراكا ليذه الحقيقة التي ال مفر منيا، راحت العديد مف الدكؿ كخصكصا المتقدمة منيا تكلي أىمية  كا 
تقاف مختمؼ المغات  كبيرة لتعميـ كتدريس المغات كتشجع مكاطنييا كخاصة فئة الطالب عمى تعمـ كا 

لـ تبقى الدكؿ العربية بعيدة عف ىذه الحقيقة، بؿ سارعت معظميا إلى تبني تدريس المغة ك . األجنبية 
كفضمت دكؿ . اإلنجميزية كمغة أجنبية في مدراسيا كجامعاتيا مثؿ دكؿ الخميج كدكؿ الشرؽ األكسط

. أخرل تدريس لغتيف أجنبيتيف كالمغة اإلنجميزية كالمغة الفرنسية مثؿ دكؿ المغرب العربي
، فقد ارتأل  عديدة كنظران ألىمية اكتساب المغات األجنبية كأخذان بعيف االعتبار ما أكدتو دراسات

 أنو يجب البدء في تعميـ المغة األجنبية في السنة األكلى مف  مف الدكؿ العربية الخبراءمجمكعة مف 
في تشريف  الذم انعقد خبراء الدكؿ العربية لتعميـ المغات األجنبية كذلؾ خالؿ إجتماع التعميـ األساسي
الخبراء العرب  ىؤالء نظران لميدؼ التكاصمي لتعميـ المغة األجنبية أكصى ك.2005الثاني مف سنة 

باالبتعاد عف الطرائؽ التمقينية كتبّني طرائؽ تؤمف تنمية الكفايات المغكية كالميارات التكاصمية كبتكفير 
  كمختبر Internetكاستعماؿ كسائؿ اإلعالـ كالػ  (Virtuel)بيئة مساندة كخمؽ بيئة افتراضية

( 2010مؤسسة الفكر العربي،)المغات
: أما ما يشكك منو الخبراء فيك

قمة المعمميف المتخصصيف في تعميـ المغات األجنبية كندرة الككادر المتخصصة بعممية بناء -   
. مناىج ىذا التعميـ كبإعداد الكتب المدرسية لو

. نقص الكسائؿ الداعمة، كخصكصان الكثائؽ التكنكلكجية-    
مؤسسة الفكر )انعداـ المكاقؼ التي تسمح لمتمميذ باستعماؿ المغة األجنبية ككسيمة تكاصؿ -    

( 2010العربي،
 مشكمة المنياج تحتؿ الصدارة،  يعاني مف عدة مشاكؿ كلعؿمجاؿ تعميـ كتعمـ المغات األجنبيةإف 

تتطمب جيكدا جبارة ك كفاءات عالية  ىي عممية دقيقة كفي غاية الصعكبة فعممية تصميـ كبناء منياج
فال شؾ اف تطكير عممية تعميـ المغات تتطمب تكفير معمميف ذكم كفاءة عالية،  كككادر متخصصة

دارة تربكية فعالة، لكنو يتطمب بالدرجة األكلى إعداد مناىج تربكية مالئمة أم مناىج تراعي  .كا 
 ألفالمعايير الخاصة التي تسيـ في تحقيؽ جكدة التعمـ، كخصكصا مناىج تدريس المغات األجنبية 

 .المدرس سيعمميا كالمتعمـ سيتعمميا في غير بيئتيا األصمية عكس تعمـ المغة األـ
 

 :مشكمة الدراسة 2.1
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لقد بدأ مشركع تدريس المغة الفرنسية في المدارس الحككمية الفمسطينية إباف إنشاء السمطة الكطنية 
الفمسطينية، حيث عقدت ىذه األخيرة ممثمة بكزارة التعميـ العالي إتفاقية مع الحككمة الفرنسية ممثمة 

، تنص عمى إدراج المغة الفرنسية كمغة 1995 تمكز 10بالقنصمية العامة الفرنسية بالقدس بتاريخ 
أجنبية ثانية في المدارس الحككمية الفمسطينية، إعترافا بأىمية تنشأة أجياؿ كاعية، مثقفة قادرة عمى 

. التكاصؿ مع غيرىا في ظؿ العكلمة الراىنة
كقد كقع اإلختيار عمى المغة الفرنسية لما ليا مف أىمية بالغة، فيي لغة عالمية تأتي في المرتبة الثانية 

.  دكلة فرنككفكنية32 مميكف شخص مف 274بعد المغة اإلنجميزية كيتحدث بيا أكثر مف 
: فكانت األىداؼ العامة لكزارة التعميـ العالي مف تدريس المغة الفرنسية ىي كالتالي

تشكيؿ نخبة قادرة عمى فيـ الثقافات المختمفة تمكنيا مف التفاعؿ مع العالـ الخارجي   -
 أف تككف فمسطيف أكثر منافسة في السكؽ الدكلي -
إمكانية الكصكؿ إلى كافة كسائؿ اإلعالـ كالتعريؼ بعدالة قضيتنا كالمطالبة بحقكقنا المشركعة  -

كزارة التربية كالتعميـ، )إعداد معمميف مؤىميف لتدريس المغة الفرنسية في المدارس الحككمية  -
1995) 

نشاء مختمؼ التخصصات  كقد شجعت كزارة التعميـ العالي الجامعات لفتح األبكاب لتدريس ىذه المغة كا 
 أال كىك تعميـ 1995في تدريسيا كتككيف الككادر كاألطر الضركرية لتنفيذ المشركع المتفؽ عميو منذ 

 .المغة الفرنسية في جميع المدارس الحككمية
كلعؿ أىـ الصعكبات التي كاجييا ىذا المشركع منذ بدايتو ىي نقص الككادر كالمعمميف ذكم الكفاءة 
العالية، كليذا السبب أكدت الكزارة عمى دعـ تعميـ المغة الفرنسية كتنكيع أساليبو في جامعات الكطف، 
بيدؼ ترقية نكعية المغة الفرنسية في الجامعات كتحسيف مستكل طمبة البكالكريكس كفتح تخصصات 

 (.1995كزارة التربية كالتعميـ، )مينية 
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 :إلىف حاجة السمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة بكزارة التربية كالتعميـ كـ
 لتنفيذ مشركع تعميـ تدريس المغة  عالية تككيف معمميف قادريف عمى تدريس المغة الفرنسية بكفاءة-

.  الفرنسية كمغة أجنبية ثانية في المدارس الفمسطينية
 لحاجة سكؽ العمؿ لمترجميف متمكنيف مف المغة الفرنسية مينية اؿبتككيف مترجميف يتميزكف - 

 .كميارات الترجمة 
تككيف ككادر يتميزكف بثقافة عالية ككاسعة تمكنيـ مف التعامؿ كالتكاصؿ مع الثقافات األخرل - 

 .لمتعريؼ بثقافتنا كبقضيتنا الفمسطينية العادلة
 كككف جامعة القدس تحظى بعالقات كطيدة مع القنصمية العامة الفرنسية في القدس كمع العديد مف 
الجامعات كالييئات كالمؤسسات الفرنسية، لمست الباحثة رغبة مف إدارة جامعة القدس بتطكير برنامج 

  . في المغة الفرنسية الفرعي لغة الفرنسية إلى برنامج تخصص يمنح شيادة البكالكريكس
نطالقا مف حاجة جامعة القدس لتصميـ منياج مقرر لتدريس ىذه المغة، صممت الباحثة كبتشجيع اك

 أك قتراح منياجامف إدارة الجامعة كمف الممحقة الثقافية في القنصمية العامة في القدس عمى تصميـ ك
يوفر قاعدة مشتركة لتطوير  الذم  يتكافؽ مع معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغاتبرنامج دراسي

 ممبيا 2001 كقد أصدره المجمس األكركبي سنة  األجنبيةوتصميم برامج ومناهج لتدريس اللغات 
ىذا ما جعؿ مجمس . حاجة إقتصاد اإلتحاد األكركبي لتسييؿ حركة األشخاص كالميارات داخؿ أكركبا

 ىذا المشركع البالغ األىمية الذم سطر كحدد نكع الكفايات كالميارات المغكية لءاإلتحاد األكركبي ينش
 فقد التي يجب أف يتعمميا الطالب كيتقنيا في كؿ مرحمة تعمـ كفي مختمؼ المكاقؼ النابعة مف الحياة

تناكؿ تقسيـ ميارات المغة األجنبية كتدريسيا في مستكيات تعميمية متدرجة، كيعتبر ىذا اإلطار مرجعا 
كقد ركز ىذا اإلطار في تصميمو عمى المنحى التفاعمي، . ىاما لمعممي المغات كمصممي المناىج

معتبرا أف متعمـ المغة ىك عنصرا اجتماعيا عميو القياـ بمياـ مختمفة في حياتو اليكمية كفي مكاقؼ 
اإلطار المرجعي األكركبي المكحد )كظركؼ كبيئة معينة مستخدما المغة ككسيمة إلتماـ تمؾ المياـ 

  (2000لمغات،
 البكالوريوس في  برنامج دراسي لمغة الفرنسية لتخصصتصميم كليذا تمحكرت مشكمة الدراسة في 

. جامعة القدس وفق معايير اإلطار األوروبي المشترك لمغات
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 الدراسة   سؤال3.1
 
: السؤاؿ الرئيسي التاليتفرع مف مشكمة الدراسة م

وما ىي مكوناتو ؟   المقترحالبرنامج الدراسيما شكل 
 

أهداف الدراسة  4.1

 
 لتدريس المغة الفرنسية كتخصص رئيسي برنامج دراسي ىذه الدراسة إلى محاكلة بناء ىدفت

راء آلطمبة جامعة القدس كفؽ معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات كمعرفة  (بكالكريكس)
 .المتخصصيف في مجاؿ تصميـ المناىج كالمغات حكؿ التصميـ المقترح

 
أىمية الدراسة   5.1

 
تنبع أىمية الدراسة في ككنيا تطرؽ مكضكعا جديدا فيي الدراسة األكلى حسب عمـ الباحثة في مجاؿ 

 لتدريس لغة أجنبية كتحديدا المغة الفرنسية في فمسطيف، كمف الدراسات النادرة برنامج دراسيتصميـ 
 .في العالـ العربي

 كقد يستفيد مف نتائج ىذه الدراسة
 ،بدال مف  دكائر المغة الفرنسية في الجامعات العربية كالفمسطينية في كضع كتصميـ مناىجيا

 .استيرادىا أك اإلستعانة بككادر أجنبية بعيدة كؿ البعد عف كاقع ىذه الجامعات 
 مصممي مناىج تدريس المغات األجنبية عمكما كالفرنسية خصكصا في كزارات التعميـ العالي. 
  معممكا المغة الفرنسية في الجامعات مف حيث تزكيدىـ بمعمكمات قيمة حكؿ مكضكع المناىج

 .كأساليب كطرؽ تدريس المغة الفرنسية
 كما ستشكؿ بداية لدراسات أخرل متكقعة  في نفس المجاؿ تخدـ مجاؿ تدريس المغات األجنبية. 
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محددات الدراسة   6.1
 

 لتدريس المغة الفرنسية كتخصص رئيسي  برنامج دراسي بناءبإف محددات نتائج ىذه الدراسة، ترتبط 
انحصر تقييـ التصميـ المقترح عمى بعض مف أساتذة جامعات القدس، فمسطيف  كما . القدس لجامعة

 ككمية العمـك التربكية التابعة لألكنركا براـ اهلل  ،  كالنجاح الكطنية ، جامعة بيت لحـاألىمية بيت لحـ
. ككذلؾ مف كزارة التربية كالتعميـ العالي

 
مصطمحات الدراسة  7.1

 
: سكؼ ترد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات التي إرتأت الباحثة تكضيحيا كىي

  بغرض تقديـ التعميـ العالي لمطالب1984تأسست في عاـ ىي جامعة فمسطينية  :جامعة القدس
 .الفمسطينييف مف القدس كالمدف الفمسطينية األخرل

مجمكعة االنشطة كالفرص التعميمية التي تتيح لممتعمـ التفكير كاإلبتكار مما يسيـ في تعديؿ : المنياج
( 2008سالمة، )سمكؾ المتعمـ في المراحؿ التعميمية المختمفة 

 Cadre Européen commun de références : اإلطار األوروبي لمعايير المغات الموحدة
pour les langues 

كىك إطار أكركبي مكحد يتضمف مجمكعة مف المعايير معمكؿ بيا لتصميـ المناىج كالبرامج لتعميـ 
    كما يصؼ ما يجب عمى المتعمميف تعممو ليتمكنكا مف عممية التكاصؿ المغات الحية،

.(CECRL.2001) 
 
 
 

 

 


