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 تقرير كلية اآلداب
 عن نشاطها السنوي للعام الجامعي

2014/2015 
 التعليم والتعلم : 

 مرحلة الليسانس -

وقد قامت الكلية  مستمر،تقوم كلية اآلداب مبراجعة لوائح الليسانس برباجمها املختلفة بشكل 
  2014/2015امعي بتطبيــــــــــــــــــق الالئحــــــــــــــــــــــــــة اجلديـــــــــــــــدة اليت مت استحداثهـــــــــــا يف العــام اجل

حبيث تصبح  معتمدة(ساعة  99عدد الساعات املعتمدة الضرورية لتخرج الطالب  )امجايل
                               مطابقة املخرجات التعليمية وفقا  و مدة الدراسة للحصول على الليسانس ثالث سنوات 

 للمعايري احمللية والدولية .
ويف هذا السياق عملت الكلية على تطوير أساليب التعليم والتعلم ، وتنمية مهارات التعليم 

ية التدريس . كما تتابع الكلية ط البحث العلمي ونتائجه بعملبالذايت ، والتعليم القائم على ر 
االمتحانات والتقومي املستمر مبا يتفق مع  طرق التقومي املتنوعة من خالل جلنة تتوىل مراجعة 

 . الصادر عن اجلامعةكتيب االرشاد الفعال لتقومي الطالب 
عداد حبوث الوقد مت تشكيل فرق حبثية من طالب مرحلة الليسانس يف براجمها املختلفة ل

 ة لتنمية مهارات البحث العلمي لديهم . تطبيقي
وروبية ضمن مبادرات ميوهلا االامعات اجلالكلية يف برامج تبادل الطالب مع  شاركتكما 

 .  Erasmus Mundusاالحتاد األورويب 
فيما يتعلق مبوقف كلية اآلداب من االعتماد االكادميي واخلطوات اليت اتبعتها هبذا الشأن فإن 

 ACEJMCباالتصال جبهات اعتماد اكادميي أخرى بعد اعتذار كل من الالكلية تقوم 
االمريكية العتماد برنامج قسم  CEAاالمريكية العتماد برنامج قسم االعالم ، وكذلك 

                                          االسرتالية العتماد قسم علم النفس ، علما  بأن   APACاللغة اإلجنليزية وآداهبا ، وال
 العتماد االكادميي . للحصول على ا     اما  الربامج الثالثة سابقة الذكر مهيئة مت

 ومت حتديث خطة الربامج التدريبية لطالب اقسام االعالم ، علم النفس ، االجتماع .
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عدد من الطالب من اقسام الكلية املختلفة يف اللجان اليت تشكلها  كبإشراتقوم الكلية 
 الكلية للمشاركة يف احلوكمة .

 : مرحلة الدراسات العليا-

تستمر الكلية يف مراجعة لوائح مرحلة الدراسات العليا . ومت اإلعالن عن الديبلومات يف 
 ختصصات : 

 اللغة العربية وآداهبا " دبلوم ختصصي إلعداد معلمني لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا "

                                                                   "دبلوم مهين يف الصحافة " مطروح من قسم االعالم ، فضال  عن " دبلوم ختصصي يف 
                                                                التدريس " والذي يهدف اىل اعداد كوادر مؤهلة تربويا  ملهمة التدريس.

 :  البحث العلمي-2

 :  تطوير آليات البحث العلمي –أ 

وضعت كلية اآلداب البحث العلمي على قائمة أولوياهتا ، حيث شكلت جلنة ملتابعة البحث 
 املؤمترات العلمية احمللية العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس ، وحث األعضاء على املشاركة يف

من اجملاالت البحثية اليت تتماشى مع     ا  كلية اعتمدت عددالوالدولية . باإلضافة اىل ذلك فان 
 االجتاهات البحثية احلديثة وذلك على النحو التايل : 
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 جدول يوضح المجاالت البحثية في اقسام كلية اآلداب الثمانية 

 القسم المجاالت البحثية
 -أ-البحوث اللغوية:

أبنية الكلمات والرتاكيب يف نصوص تراثية ومعاصرة. -  
عالقات املعىن. -  
صناعة املعجم. -  
حتليل النص وحتليل اخلطاب. -  
اللغة والثقافة. -  

 -ب-البحوث األدبية:
دراسات يف القصة والرواية واملسرح. -  
صور التجديد يف األدب املعاصر. -  
األدب النسوي. -  
املقارنة. أدب -  
أدب املهجر. -  

 -ج-بحوث البالغة والنقد:
البالغة القدمية وعلوم اللغة. -  
اجتاهات النقد األديب عند القدماء. -  
قضايا النقد احلديث. -  
آليات اخلطاب النقدي العريب. -  

 اللغة العربية وآدابها

- Linguistics: 
Research in: 

1- Contrastive Linguistics. 

2- Syntax. 

3- Semantics. 

- Applied Linguistics: 

      1- English Language Teaching. 

- Literature: 
 1- Novel. 

 2- Drama. 

 3- Comparative Literature. 

4- Literary Theory. 

 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 

I- Le roman contemporain et les problèmes du 

monde actuel: 

(quête identitaire , l’intégration , l’émigration , 

 اللغة الفرنسة وآدابها
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dialogue des cultures..)  

1-Roman et mémoire 

2- Roman et société 

3-Roman entre réalité et fiction 

4-L’écriture du moi et la présence du sujet. 

II- II- Le Comparatisme: 

1- littérature comparée : Français/Arabe 

2- L’évolution d’un genre dans différents pays ou 

siècles  

3- L’évolution d’un thème  dans différents pays ou 

siècles 

4- L’évolution d’un mythe dans différents pays ou 

siècles 

5- L’évolution d’un concept dans différents pays ou 

siècles 

6- Littérature et cinéma : un roman et son adaptation 

filmique  

III—III- La littérature francophone:  

1- Les écrivains libanais d’expression française 

2-  Les écrivains africains d’expression française 

3- Les écrivains marocains d’expression française 

IV- IV- La didactique : 

1- Enseignement de la littérature en classe de FLE 

2- Enseignement de la langue française en classe de 

FLE 

3- Enseignement de l’oral/de l’écrit en classe de FLE 
 -أ-بحوث التاريخ الوسيط:

من القرن  التاريخ اإلسالمي يف بالد املشرق العريب-* اإلسالمي: 
 السابع حىت القرن الثالث عشر امليالدي.

التاريخ اإلسالمي يف بالد املغرب العريب من قيام  -             
 األندلس حىت سقوط غرناطة.

 –الصراع بني الكنيسة واإلمرباطور يف العصور الوسطي -* األورويب: 
 نظرية السيفني.

حمدودية الثقافة الدينية واقتصار العلوم على الكنيسة. -              

الصراع السياسي والعالقات بني دول أوروبا الوسطى. -             
اإلقطاع يف العصور الوسطى. -             

 -ب-بحوث التاريخ الحديث:
يف تاريخ لبنان:-1  
قضايا لبنان يف العهد العثماين. -  
ة خالل االنتداب الفرنسي.مشكالت لبناني -  

 التاريخ
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قضايا لبنانية خالل االستقالل. -  

يف تاريخ العرب:-2  
تاريخ العالقات العربية األوروبية خالل االستعمار. -  
تاريخ العالقات العربية الدولية بعد االستقالل. -  
تاريخ العالقات العربية العربية. -  

يف تاريخ الدولة العثمانية:-3  
دورها يف منو واحندار الدولة العثمانية.نشأة اإلنكشارية و  -  
توسع الدولة العثمانية يف أوروبا ويف العامل اإلسالمي. -  
املسألة الشرقية وتدهور الدولة العثمانية. -  
يف التاريخ الدويل احلديث:-4  
 حركات اإلصالح الديين يف العصور احلديثة. -
 التيارات السياسية املعاصرة وصراع القطبني. -
 ية احلرب الباردة.هنا -

 

 -أ-االتصال اإللكتروني:
تكنولوجيا االتصال. -  
مواقع التواصل االجتماعي. -  
الصحافة اإللكرتونية. -  

 -ب-العالقات العامة واإلعالن:
العالقات العامة على املستوى اجملتمعي واملؤسسي. -  
احلمالت اإلعالنية. -  
اسرتاتيجيات اإلعالن. -  

 -ج -الرأي العام والدعاية: 

الدعاية السياسية. -  
اإلعالم الدويل. -  
استطالعات الرأي العام. -  
وسائل اإلعالم التقليدية.-د-  

 

 اإلعالم

 -أ-علم النفس المهني:
الروح املعنوية. -  
الظروف املهنية والبيئية يف جمال املصانع واملؤسسات. -  

 علم النفس



6 

 

تأثري األداء الوظيفي على الدافعية لإلجناز. -  
 -ب-علم نفس الشخصية:

العوامل اخلمس الكربى. -  
مسات الشخصية. -  
مفهوم الذات وتقديره. -  
الفاعلية الذاتية. -  

 علم نفس الصحة:
األمراض السوماتية. -  
منط "أ" للشخصية واألمراض العضوية. -  
الضغوط ومرض السرطان. -  

 -أ-علم االجتماع وقضايا التنمية:
الريفية.التنمية  -  
التنمية احلضرية. -  
الوعي التنموي. -  

 -ب-إدارة المؤسسات االجتماعية:
اجملتمع املدين. -  
مؤسسات الرعاية االجتماعية. -  
إدارة املؤسسات احلكومية. -  

 -ج-الجريمة واالنحراف:
جرائم األنرتنت. -  
املؤسسات العقابية. -  
التغري االجتماعي واالحنراف. -  

 

 علم االجتماع

 التكنولوجيا احلديثة يف املكتبات -

 اجلودة الشاملة يف املكتبات -

 الوعي املعلومايت  -

المكتبات وعلوم 
 المعلومات
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 :  لثقافيالنشاط ا –ب 

( بيان باملؤمترات او الندوات اخلارجية اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس 1جدول رقم )
 بالكلية .

 المكان / التاريخ الجهة المنظمة عضو هيئة التدريساسم  اسم المؤتمر/الندوة
التجرية الدستورية في الشرق األوسط 

 وشمال افريقيا
المعهد األلماني لألبحاث  أ.د. حسان حالق

 الشرقية
المعهد األلماني لألبحاث الشرقية  

 بيروت
6-7 /11/ 2014 

 االعالمكلية  د. جمال مجاهد الحقوق والمسئوليات –حرية االنترنت 
AUST 

 االشرفية
24/11/2014 

نحو رؤية نقدية للتجربة البحثية في علوم 
 االتصال في العالم العربي

 أ.د. مايسة النيال 
 د. جمال مجاهد

المعهد العالي للدكتوراه في 
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية في الجامعة اللبنانية

 الجامعة اللبنانية سن الفيل 
 بيروت

5 -6/12/ 2014 
تعليم اللغة الفرنسية لتحسين أداء عضو 

 هيئة التدريس
 المعهد الفرنسي المعهد الفرنسي أ.د. ناديا اسكندراني

9-10 /12/ 2014 
 كلية االعالم د. جمال مجاهد ال للعنف اإلعالمي

 نانججامعة ال
 جامعة الجنان –طرابلس 
23/12/ 2014 

Expand for Horizon 

gender Equality for 

higher achievement   

 الكومودور Usaid أ.د. مايسة النيال
22/1/2015 

 الجامعة اللبنانية  د. جمال مجاهد حرية التعبير وانعكاساته
 نادي الشرق

 نادي الشرق
16/4/2015 

ندوة العالمة الشهيد الشيخ احمد 
 عساف

 المركز االسالمي  أ.د. حسان حالق
 جمعية رواد الكشاف المسلم

 جمعية رواد الكشاف المسلم
27/4/2015 

البحث العربي ومجتمع المعرفة رؤية 
 نقدية جديدة 

 أ.د. ناديا اسكندراني
 د. بشير فرج

 جامعة سيدة اللويزة  جامعة سيدة اللويزة 
 قاعة عصام فارس

5/5/2015 
اعالم بيروت المحروسة ورواد النهضة 

 العلمية والتربوية 
اتحاد العائالت البيروتبة  أ.د. حسان حالق

باالشتراك مع الدكتور إبراهيم 
 الحوت

 مقر االتحاد
8/5/2015 

أي ثقافة في وسائل االعالم واالتصال 
 الحديثة

 بيروت-قصر اليونسكو الرابطة العربية لعلوم االتصال د. جمال مجاهد
21/5/2015 
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( بيان باملؤمترات او الندوات الداخلية اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس 2جدول رقم )
 بالكلية .

 المكان / التاريخ الجهة المنظمة اسم عضو هيئة التدريس اسم المؤتمر/الندوة
 أ.د. مايسة النيال  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 د. ليلى حلمي
 د. سمير عيتاني

 كلية اآلداب 
 جامعة بيروت العربية 

 قاعة علي راشد
10-19 /11 /2014 

 ورشة عمل :
أساليب التعليم والتعلم الحديثة لمدرسي 
 اللغة اإلنجليزية في المدارس والجامعات

 د. عادل سكاكيني
 د. ليلى حلمي
 أ.غنى عيتاني

 قسم اللغة اإلنجليزية
 مركز اللغات

 جامعة بيروت العربية
15/11 /2014 

 مؤتمر:  
 La ville dans la 
 Litterature  
Hisoire et Societte 

 أ.د. ناديا إسكندراني
 أ.د. حسان حالق

 أ.د. محمد علي القوزي
 د. بشير فرج

 د. سمير عيتاني 

كلية  –قسم اللغة الفرنسية 
جامعة بيروت  –اآلداب 
 العربية 

 جامعة بيروت العربية
25-26 /11/ 2014 

االختصاصيين ورش عمل لتطوير قدرات 
النفسيين واالجتماعيين والعاملين في 

 مؤسسات المجتمع المدني

جامعة بيروت  –كلية اآلداب  جامعة بيروت العربية أ.د. مايسة النيال
 العربية

11-18/12/2014 
 :مؤتمر

 الصحة والمرض من منظور سيكولوجي
 أ.د. مايسة النيال
 د. جمال مجاهد

 قسم علم النفس 
جامعة بيروت  –كلية اآلداب 

 العربية 

 جامعة بيروت العربية
3-4 /3/ 2015 

Learning Style  قاعة علي راشد القطاع الطبي أ.د. مايسة النيال 
20/3/ 2015 

 : المنح والجوائز-

 من جهات خارجية  المقدمةالمنح 

 لطالب قسم اللغة الفرنسية وآداهبا الفرنسية  Aix-Marseilleاملنح املقدمة من جامعة -

املنح املقدمة من الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية لطالب مرحلة املاجستري بقسم اللغة الفرنسية -
 . ANGERSجبامعة -وآداهبا
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 :  العالقات الخارجية

  التعاون المحلي والدولي-1

 االنفتاح على الجامعات اللبنانية:  –أ 

تقوم كلية اآلداب بتوطيد العالقة بني أعضاء هيئة التدريس يف الكلية واجلامعات اللبنانية 
 األخرى ، ويتمثل ذلك من خالل ما يلي :

 البحوث املشرتكة -

 املشاركة يف املؤمترات والفاعليات العلمية . -

 املشاركة يف مناقشة رسائل املاجستري واطروحات الدكتوراه . -

 : ئات المحلية والدوليةالتواصل مع الهي –ب 

تقوم كلية اآلداب بتوسيع شبكة العالقات مع اهليئات احمللية والدولية بغرض استفادة الطالب 
 وأعضاء هيئة التدريس من إمكانيات وقدرات هذه املؤسسات وهي على النحو التايل :

 مؤسسة قطر لتدريب الطالب على املناظرات –التواصل مع مركز قطر للمناظرات -1

 التواصل مع مؤسسة مهارات لالتصال لتدريب الطالب واملشاركة يف املسابقات احمللية . -2

التواصل مع مكتب االعالم لليونسكو يف تدريب طالب قسم االعالم على مهارات  -3
 التواصل.

التواصل مع احملطات التلفزيونية والصحف واحملطات االذاعية لتدريب طالب قسم -4
 عالم املختلفة . االعالم يف فنون اال

من خالل مركز التوحد  مؤسسات اجملتمع املدين و مع وزارة الشئون االجتماعية التواصل -5
مركز اإلدمان ، مركز العنف ضد املرأة ، كاريتاس لبنان ، دار االيتام اإلسالمية لتدريب 

ــــات ومؤسسة  ــــــــــجزة اإلسالميـــمستشفى دار الع ،طالب قسمي علم النفس واالجتماع 
  .حممد خالد  الـــــــدكتور
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(  عمليةالتعليم من خالل املدارس اإلعدادية والثانوية ) تربية الرتبية و التواصل مع وزارة -6
اللغة العربية وآداهبا ، اللغة اإلجنليزية  ألقساملتدريب الطالب عن مهارات التدريس الفعال 

 وآداهبا واللغة الفرنسية وآداهبا .
 دولة االمارات العربية . –للغة العربية  التواصل مع اجمللس العريب -7
 الواليات املتحدة االمريكية . –التواصل مع اجلمعية النفسية لعلم النفس اإلجيايب -8
 التواصل مع كلية العلوم االجتماعية يف جامعة الكويت .-9

 والقياس النفسي.اهلندية يف جمال علم النفس –التواصل مع جامعة نيودهلي -10
 التواصل مع املركز الثقايف األمريكي .

 :االتفاقيات المحلية-
 اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإلعالم لتدريب الطالب يف التخصصات التالية : -

 االعالم ، الرتمجة ، واملكتبات وعلوم املعلومات .

 : االتفاقات الخارجية-

 فرنسا .  Angers العربية وجامعة تفعيل اتفاقية التعاون بني جامعة بريوت -

الفرنسية  Aix-Marseilleتفعيل االتفاقية املربمة بني جامعة بريوت العربية وجامعة -
 واخلاصة بقسم اللغة الفرنسية وآداهبا بكلية اآلداب . 

 تفعيل االتفاقية املربمة بني جامعة بريوت العربية ومكتبة اإلسكندرية .-
 :  النشاطات الطالبية-
  النشاط العلمي –أ 

 : النشاطات المنهجية* 
مشاركة طالب قسم اللغة الفرنسية وآداهبا يف النشاط الثقايف الذي نظمته الوكالة اجلامعية  -

 . املعهد الفرنسي.9/11/2014-21/10للفرنكوفونية واملعهد الفرنسي من 
مهارات لتعزيز التنوع مشاركة طالب قسم االعالم يف الدورة التدريبية اليت نظمتها مؤسسة -

واملسامهة يف رفع الوعي حول قضايا االختالف والتمييز وعدم املساواة يف لبنان 
31/10/2014. 
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مشاركة طالب قسم االعالم يف حماضرة القتها السيدة " كارمن خوري " مديرة العالقات -

 . 10/11/2014والتسويق يف مجعية مركز سرطان األطفال يف 

وعلم النفس مبباراة االمالء  –الب من قسمي اللغة العربية وآداهبا مشاركة أربعة ط-
 .  6/12/2014االنطونية  اجلامعةللجامعات "امالؤنا لغتنا" اليت نظمتها 

مشاركة طالب قسم االعالم يف ورشة عمل مع مؤسسة مهارات حول حتديات حرية  -
 .11/2/2015الرأي والتعبري يف 

علم النفس يف مؤمتر الصحة واملرض الذي عقـــــــــــد يف الفـرتة مــــــــــن  مشاركة طــــــــــالب قسم-
 جامعة بريوت العربية . – 3-4/3/2015

مشاركة طالب قسم االعالم يف مسابقة املناظرات باللغة العربية واليت عقدت يف شهر  -
 بدولة قطر . 2015نيسان 

" العالج املعريف " أجريت يف قسم  مشاركة طالب قسم علم النفس يف ورشة عمل حول-
 علم النفس بالكلية . 

(  يف حبث مع أ.د. مايسة النيال بعنوان " قلق التخرج JRT مشاركة طالب علم النفس ) -
والفاعلية الذاتية لدى طالب الكليات النظرية والعملية جبامعة بريوت العربية وجامعة حتكيمية 

 لنشره .

  : النشاطات الالمنهجية –ب 

مشاركة طالب قسم االعالم يف معرض املنظمات غري احلكومية اليت تنظمها مبادرة شراكة -
 سن الفيل  –مبركز بريوت للندوات  15/11/2014الشرق األوسط 

مشاركة طالب كلية اآلداب يف محلة تربعات لدعم نشاطات مركز سرطان األطفال -
24/11/2014 . 

 .Nature –Land 6/12/2014ع رحلة ترفيهية لطالب الكلية اىل منتج-
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مشاركة طالب قسم االعالم يف تسجيل حلقة تلفزيونية / إذاعية من برنامج دنيانا بعنوان :  -
 .2015كيفية بناء السالم يف العامل العريب اذار 

 انضمام طالب كلية اآلداب يف نادي الصليب األمحر اللبناين جبامعة بريوت العربية -

مشاركة طالب كلية اآلداب كأعضاء يف اللجنة املنظمــــــــــــــة ملعرض سوق العمـــــــــل -
12/4/2015 . 

 .30/4/2015مشاركة طالب كلية اآلداب يف االحتفال باليوم العاملي للكتاب -

باملشاركة مع مركز حقوق االنسان  NGOsمشاركة طالب كلية اآلداب يف معرض ال -
 .2015أيار 
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 النظرة المستقبلية لكلية اآلداب

 

 انشاء دبلوم تخصصي في العالج السلوكي المرضي. -1

 انشاء دبلوم تخصصي في مجال الفئات الخاصة . -2

انشاء وحدة اختبارات وقياسات نفسية لخدمة المؤسسات التربوية بالنسبة  -3
 لذوي االحتياجات الخاصة .

 انشاء دبلوم تخصصي في العالقات العامة  -4

 دبلوم تخصصي في مجال ادب الطفل.انشاء  -5

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، والمؤسسات اإلعالمية إلتاحة  -6
 فرص التدريب للطالب وخارج اطار البرامج االكاديمية .

تطوير استوديو التدريب الخاص بالعالقات العامة حتى يتواكب مع  -7
 المختلفة.التطورات التكنولوجية والفنية في وسائل االعالم 

 حصول كلية اآلداب على االعتماد االكاديمي لكل برامجها.  -8


