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نبذة عامة:

أنشِ ِ ِ ِ ِ

كلية اآلداب والعلوم  -منذ أن تأ ةسِ ِ ِ ِ ِسِ ِ ِ ِ ِ

لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم دم ِ
اآلداب والعلوم.

ال امعة عام ( - )1991ك ةليتان اثنتان :إحداهما

الكليتِِان م اع ِا في العِِام ال ِِامعي ( )2003/2004اسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِم كلةي ِة
ة

امعية األولى (البكالوريوس) في اللغة العر ةبية وآدابها ،واللغة اإلن ليزية وآدابها،
الكلية الدرجة ال
ة
تمنح ة
ص ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ،وتربية الطفل،
واللغة اإلن ليزية/الترجمة ،واللغة الفرنسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ةِية واإلن ة
ليزية وآدابهما ،ومعةلم ال ة
صِ ِ ِ ِصِ ِ ِ ِي :اللغة
والكيمياء ،والرياض ِ ِ ِِيات .وكذلا تمنح الدرجة ال
ة
امعية اللانية (الماجس ِ ِ ِِتير) في تخ ة

وتخصص اللغة العر ةبية وآدابها.
اإلن ليزية/الترجمة،
ة
صِ ِص ِِاتهم
يس ِِهم أع ِِاء هي ة التدريل في الكلية  -إلى جانب المواد التي ة
يدرس ِِونها في م االت تخ ة
المختلفة  -بتدريل المتطلبات ال امعية (اإلجبارية ،واالختيارية ،والحرة).
لمية المناس ِ ِ ِ ِ ِِبة ألع ِ ِ ِ ِ ِِاء هي اتها األكاديمية
همات التدريل  -البي ة الع ة
تهيئ الكلية  -إلى جانب م ة
لالش ِ ِ ِ ِ ِِتغال مالبحل العلمي والتأليف ،إل أص ِ ِ ِ ِ ِِبح الكلية مرك از للبحل على قدر متس ِ ِ ِ ِ ِِاو م كونها

الندوات
مؤ ةسِسِِة للتدريل ال
قدم الكلية الفرص الكاملة ألع ِِاهها للمشِِاركة في المؤتمرات ،و ة
امعي .وت ة
ة
المادية،
صِ ِعيدين العربي والعالمي .وتوةفر اإلمكانات
العلمية ،و ة
ة
العلمية داخل األردن ،وخارجه ،على ال ة
ة
ة
الندوات ممبادرة من أقسامها المختلفة.
واإلدارةية جميعها لعقد ملل هذه المؤتمرات ،و ة
الرؤية:
تسِِعى كلية اآلداب والعلوم إلى تكوين بي ة تدريسِِية متميزة ،تكون حاضِِنة لتخري دلبة قد اكتسِِبوا -

تؤهلهم
ص ِ ِ ِ ِ ِ ِصِ ِ ِ ِ ِ ِِاتهم -المعرفة الشِ ِ ِ ِ ِ ِِمولية ،والمهارات المهنية الممتالة ،التي ة
على اختالف حقول تخ ة

وتعزل لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إلى الن اح في مسِِتقبلهم
للمنافسِِة ماقتدار في سِِوق العمل ،ة
العملي ،وت عل منهم أع اء نافعين في م تمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واالستعداد للتعامل م
تحديات العالم الحديل ومتغيراته المتسارعة.

متقدما ،مما ينفذه األكاديميون فيها
التميز بوصفها مرك از محليا ة
الكلية في الوق نفسه إلى ة
كما تسعى ة
من محوث ودراسات تغني المعرفة اإلنسانية ،وتسهم في تطوير الم تم المحلي.
الرسالة:
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تقدم الكلية لطلبتها برام تعليمية عالية ال ودة ،ولات مستوى عالمي في مختل
 -ة

تشتمل عليها الكلية ،وهي قابلة ماستمرار للمراجعة بهدف تطويرها نحو األف ل.

التخصصات التي
ة

الكلية الطاقات العقلية والنفسية لدى دلبتها نحو اإلبداع ،واالبتكار ،والنقد ،والتفكير المستقل،
توجه ة
 ةوف ول االدالع المعرفي ،والبحل العلمي ،والتعلم الذاتي ،واالستمرار في اكتساب المعرفة معد التخرج،
ة
ة
ة
حل المشكالت.
والقدرة على التواصل م اآلخرين ،و ة
الكلية على أساسين متكاملين ،وهما :إكساب الطالب المعرفة النظرةية
 -تقوم العملية التعليمية في ة

التخصص.
تخصصه ،والتطبيقات العملية والمخبرية في هذا
ة
الكاملة في م ال ة
 -تستقطب الكلية خيرة الكفاءات من األساتذة المختصين ،والباحلين المتميزين ،والفنيين المهرة ،وتوفر

عدات التقنية .وتحرص ماستمرار على تنمية مقتنيات
في أقسامها المختلفة مختبرات م ةهزة مأحدث الم ة
حد سواء في
مكتبة ال امعة العامة من المصادر والمراج  ،التي تخدم أكاديميتها ودلبتها على ة
اختصاصات الكلية المختلفة.

 -تطبق الكلية معايير ال ودة في التدريل ،وقد حقق دلبة الكلية مراتب متقدمة في امتحان الكفاية

ال امعية.
األهداف:


تزويد الطلبة مالمعرفة ال رورةية لم ابهة مشكالت العصر وتحدياته.



تقديم خطط دراسية عالية ال ودة لمختل



بناء ثقافة متكاملة ت م بين العلوم واآلداب.



االهتمام مالح ارة العر ةبية اإلسالمية ،وإغناء المكتبة العربية بنشر لخاهرها.




التخصصات.
ة

المساهمة في خدمة الم تم المحلي ،وتطويره نحو األف ل.
ة
التخصصات اإلنسانية والعلمية.
تقديم دراسات عليا في
ة

القيم :

تلتزم الكلية مغرس القيم اآلتية:
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مدرسوها ممناقب العطاء العلمي ،ويبذلوا قصارى جهدهم إليصال معارفهم وخبراتهم
أن يتحلى ة
ة
إلى دلبتهم ،مموضوعية وأمانة علمية.



أن تقدم لطلبتها برام دراسية تتص



أن تكفل لطلبتها حرية التفكير والتعبير.



مغض النظر عن مناش هم وانتماءاتهم.
أن تحقق المساواة والفرص المتكاف ة بين دلبتها ،ة





التميز.
ماألصالة ،و ة

الحل مالمسؤولية الفردية وال ماعية.
تنمي في دلبتها ة
أن ة

وتقبل اآلخر المغاير.
رسخ تقاليد الحوار الموضوعي ،والتسامح ،ة
أن ت ة

أن تقاس نتاه دلبتها في تحصيلهم الدراسي ممقاييل موضوعية محتة.

ت م الكلية األقسام التالية:
*قسم الكيمياء.

*قسم الرياضيات

*قسم اللغة العربية وآدابها.

*قسم اللغة اإلن ليزية وآدابها.

*قسم العلوم التربوية.

*قسم اللغات الحديلة.
*العلوم األساسية اإلنسانية

*األقسام التي تقدم برام دراسات عليا في ال امعة:
قسم اللغة العربية وآدابها :برنام الماجستير في اللغة العربية وآدابها.
قسم اللغة اإلن ليزية وآدابها :برنام الماجستير في اللغة اإلن ليزية /الترجمة.
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لمحة عامة عن قسم اللغة العربية:

اللغة العر ةبية هي لغة العرب ،و ةأول من تكةلمها إس ِ ِ ِ ِِماعيل بن إبراهيم عليهما ال ةسِ ِ ِ ِ ِالم ،وهو ابن ثالث
عظيما له نشِ ِ ِر غ اللغة
لما نش ِ ِِأ بينهم .ومن اثني عش ِ ِِر ابن ا
عشِ ِ ِرة س ِ ِِنة ،تعةلمها من قبيلة جرهم ة
ا

العربةي ِة والعرب .وقِِد اختل العلمِِاء في العربي ،فكِِان األرجح م
أن من تكةلمهِِا كِِان عربةي ِ ا .والعربي
ة
كتاب مقمد ٌس مالال يق أر بين أيدي الناس حتةى يومنا هذا.
م ٌ
نمال عن غيره ،بلغته العر ةبية التي نزل بها ٌ
لغة اإلس ِ ِِالم آخر دياناته.

صِ ِ ِها غ أن كان
واللغة العر ةبية هي أوسِ ِ ِ اللغات ،وأجملها بيانا ،وقد خ ة
فرض ،وال
يقول ابن تيمية" :إن نفل اللغة من ة
ض واج ٌب ،ة
فإن فهم الكتاب والسِ ِنة ٌ
الدين ،ومعرفتها فر ٌ
اجب".
يفهما إال مفهم اللغة العربيمة ،وما ال يتم الواجب إال مه فهو و ٌ

الحية المعترف بها وبدورها الح ِ ِ ِ ِ ِ ِِار ةي ،فقد حمل  ،ومالال
واللغة العر ةبية هي إحدى اللغات ة
ِاريا عظيما ،وقد كان لغة العلم والمعرفة لمانا دويالا ،لدرجة أ من دالب المعرفة كانوا
إرثا ح ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ة
تحمل

أداة لتعلم العلوم والمعارف .وهي لم تتوةق
يتعةلمونها بوص ِ ِِفها ا
مسيرها.

عن للا مالرغم ض ِ ِِع

أهلها ،وبطء

تاريخ قسم اللغة العر ةبية وآدابها في جامعة البترا:
مر قسم اللغة العربية منذ إنشاهه إلى اليوم معدة مراحل:
ة
المرحلة األولى :مرحلة التأسيل:

بدأ قس ِ ِِم اللغة العر ةبية م بداية افتتاح جامعة البت ار عام (1991م) ،فكان ض ِ ِِمن قس ِ ِِم عام هو قس ِ ِِم
اللغويات ،برهاسة أ.د .داوود عبده .وكان قسم اللغويات ينقسم إلى قسمين :قسم اللغة العر ةبية وآدابها
وينسِ ِق أعماله د .أحمد الخطيب آن ذ ،وقس ِِم اللغة اإلن ليزةية وين ةسِ ِقه أ.د .علي ح اج .وكان القس ِِم
-وقتها -يقوم بتدريل متطلبات ال امعة ألقس ِِامها المختلفة ،وتدريل متطلبات القس ِِم للحص ِِول على

شهادة في اللغة العر ةبية وآدابها.
المرحلة اللانية :مرحلة التطوير:

بدأ فيها قس ِ ِ ِ ِ ِِم اللغة العر ةبية وآدابها ينظر إلى نفسِ ِ ِ ِ ِ ِه نظرة الناقد الباني ،فش ِ ِ ِ ِ ِِرع في تعديل خططه
لتتواكب م مسِ ِِت دات المرحلة ،وجعل هذا ديدن ا له كلما د أر جديد .كما شِ ِِرع في رسِ ِِم دريقه نحو

افتتاح مركز لتعليم العر ةبية للنادقين مغيرها ،ماالشِِ ِ ِِت ار م قسِ ِ ِ ِِم اللغة اإلن ليزةية .عدا عن أنه دخل
مرحلة جديدة في تعليم العر ةبية لطلبة الدراسات العليا.
9

التقدم:
المرحلة اللاللة :مرحلة ة

معد قرامة العشِ ِرين عاما من المرحلة التأس ِِيس ِ ةِية ،بدأ قس ِِم اللغة العر ةبية في جامعة البترا ،يدرس اللغة
العر ةبية لطلبة برنام الماجس ِ ِ ِ ِ ِِتير ،معد اس ِ ِ ِ ِ ِِتكمال متطلبات للا ،وموافقة م الل ال امعة ،وم لل
التعليم العالي.

أما المرحلة القادمة التي ينظر إليها قسم اللغة العر ةبية وآدابها في جامعة البترا:
فيتطل قسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِم اللغة العر ةبية وآدابها في جامعة البترا ،أن يتحول إلى كلية اللغة العر ةبية وآدابها ،وهي
اإلبداعية ،وعلى أرس ِ ِها:
ص ِ ِصِ ِِات الدليقة في علوم العر ةبية
ة
ة
كلي ٌة يحلم القسِ ِِم أن ت ِ ِم عددا من التخ ة
السينماهية...
اإللاعية ،و
يونية ،و
ة
ة
كتامة السيناريو ،والحوار لألعمال التلفز ة
الشهادات العلمية التي يمنحها قسم اللغة العر ةبية وآدابها في جامعة البترا:
ة
يمنح قسم اللغة العر ةبية وآدابها في جامعة البترا:



الشهادة ال امعية (البكالوريوس) في علوم العر ةبية ،مذ تأسيسه.
العلمية العليا األولى (الماجستير).
الدرجة
وبعد افتتاح برنام الماجستير ،بدأ يمنح ة
ة

الرؤيـــة:
يسعععقسم سعععةمالعربمالقآديبما إاد تمدلسممسإيةممسعععمانمممميعممة،مالمقآابةماالم تآةمالمالعربمالقآديبةم
ا إاد تةماععام ت.مادلسمأةميكاةممآكعاًمدحثيتًماتعالً؛مخإمبملعاطةةماحفتظتًمععسمعنصعععآمأسعععتسعععلم
مةمعنتصآ هايبماألمب .م
الرســالة:
يضعععععععلم سعععععععةمالعربمالقآديبما إاد تمالممسإمبمأالايتممةممخآيبمطعدبممعاإيةمدتلم تآا مالعرايبةم
ااألإديبةماالنسإيب؛مالالعمبملإخالممجتال مالقملمالم نلمالممناعبممةمج بةماالمميعماي تماالقملم
الدحثلماألكتإيملممةمج بمأخآن.مايحملمالسسعععععععةمععسمعتمسمةمدنعالمالعربمالقآديبممنعلبمععيتمالم
نفاسمطعدبمالسسة؛ماعمإاإاًمد تةمااات ًءملثااد ماألمبمالقآديبماإلسالميب .م
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األهداف:
تتلخص أهداف قسم اللغة العربية وآدابها فيما يأتي:
زودين مالقدرة على الدخول إلى سوق العمل،
 .1تخري دلبة متميزين في اللغة العربية وآدابها ،م م
ف الا عن االلتحاق ببرام الدراسات العليا وللا بتحقيق مطالب معرفية ،ومهارية ،وأداهية،
وتربوية في م ال التخصص.
 .2تزويد الطلبة -من مختل

التخصصات في ال امعة -مالمهارات اللغوية التي تخدم دراستهم

ال امعية وللا مما يدرسونه في متطلبات ال امعة اإلجبارية (اللغة العربية ،)1وتحسين هذا
المقرر ماستمرار ،وتطويره مما يتالءم م التعليم المهاري .عدا عن مقررات الكلية اإلجبارية
واالختيارية التي يطرحها القسم.
 .3المشاركة الفاعلة في تحسين نوعية الحياة األكاديمية في الكلية وال امعة ،وللا مالمشاركة في
األنشطة ،والل ان اللقافية ،واألكاديمية المتعددة.
 .4تحسين عالقات القسم/ال امعة مالم تم المحلي ،وللا مالمشاركة في الفعاليات ،والندوات،
والمؤتمرات ،والع وية في المؤسسات اللقافية والفكرية على وجه الخصوص .ف الا عن عقد
الندوات والمؤتمرات في رحاب ال امعة ،ممشاركة متخصصين من ال امعة ومن خارجها.
 .5العمل على رف المستوى األكاديمي ألع اء هي ة التدريل في القسم وللا مخلق روح
المنافسة العلمية اإلي ابية مالبحل ،والنشر ،والتحقيق ،والتأليف ،سواء ما كان ممشاري
مشتركة ،أو محوث فردية.
 .6التواصل المستمر م إدارة مكتبة ال امعة من أجل تش ي الطلبة على إن ال محوث ،أو
كتامة تقارير ،واستعراض إمكانية تطوير الم موعة الخاصة مكتب اللغة العربية وآدابها في
المكتبة.
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خطة متطلبات بكالوريوس اللغة العربية وآدابها
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جامعة البترا

University of Petra

والعلوم اآلداب كلية

Faculty of Arts & Sciences

:في البكالوريوس درجة على الحصول متطلبات

Requirements For a Bachelor Degree in :

Arabic Language & Literature

اللغة العربية وآدابها

2020-2019

ال ساعات عدد السابق المتطلب
)المادة عنوان(اإلنجليزية باللغة
Prerequisite Cre dit Hours
Course Title (English)
University Compulsory Requirements
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099/P.T
3
Arabic Language(1)
9402099/P.T
3
English Language(1)

المجموع

University Elective Requirements (Humanities)
3
Human Civilaization
9400111
3
Arabic Language(2)
6
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social &Administration Sciences)
3
Leadership and Creativity
3
Political Science
3
3
Critical Thinking
3
Jerusalem and the Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Health & Arts)
3
Science & Life
3
Introduction to Fine Arts
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements
3
The Art of Writing & Composition
9
3
Teaching Thinking
3
Methods of Scientific Research
Faculty Elective Requirements
3
Arabic Language Issues in the Modern Age
3
Literary Appreciation
9400122
3
English Language - Paragraph Writing
9400121
3
English Language - Basic Grammar
3
French Language
12
3
Introduction to Psychology
3
Inter-Personal Communication Skills
3
Principles of Education
3
History of Arab Thought
3
Communication & Society
3
Contemporary Arab Media
Department Compulsory Requirements
3
Pre-Islamic Literature
3
Syntax (1)
401211
3
Islamic & Umayyad Literature
3
Metrics & Prosody in Poetry
3
Morphology
401213
3
Poetry in the Abbasid Period

401212
69
401218
401322
401247

401218
401323
401323
401218

3

Old Arabic Prose

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Philology
Proofreading & Language Editing
Syntax (2)
Classical Criticism
Andalusian Literature
Syntax (3)
Semantics and Lexicography
Linguistics
Rhetoric and Stylistics
Research Methodology in Language & Literature
Modern Literature (1)
Modern Criticism
Comparative Literature
Consecutive Era Literature

Department Elective Requirements
3
Introduction to Hebrew Language
3
Arabic Teaching Methods
401341
3
Applied Linguistics
401327
3
Syntax (4)
401218
3
Modern Literature( 3 )
3
Children's Language & Literature
15
401443
3
Text Analysis
3
Inimitability of the Holy Quran
3
Modern Literature in Jordan & Palestine
401218
3
A Modern Arabic Literator
3
Creative Writing in Arabic
3
Sources of Linguistics & Literature
Department Supportive Compulsory Requirements
3
General Islamic History
6
3
Islamic Philosophy
135
Total Hours

)المادة عنوان(العربية باللغة
Course Title (Arabic)

المادة رقم
Course No.
)  ساعة12 ( متطلبات جامعة إجبارية
الوطنية التربية
9400100
العسكرية العلوم
9400109
)1(عربية لغة
9400111
)1(إنجليزية لغة
9400121
)  ساعة12 ( متطلبات جامعة اختيارية
)  ساعات6( ) متطلبات جامعة إختيارية ( العلوم اإلنسانية
اإلنسانية الحضارة
9400103
)) (ال تخص ص لهذا إج بار ي2(عربية لغة
9400112
)2(إنجليزية لغة
9400122
)االتصال مبادئ( اإلعالم طلبة لغير
9400191
)اإلنسان حقوق(الحقوق طلبة لغير
9700102
)  ساعات3 ( ) متطلبات جامعة إختيارية ( العلوم االجتماعية واإلدارية
واإلبداع الريادة
9300104
سياسية علوم
9400104
الناقد التفكير
9400106
الفلسطينية والقضية القدس
9400133
االجتماع علم إلى مدخل
9400171
)  ساعات3 ( )متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والصحة والفنون
والحياة العلم
9100101
الجميلة الفنون إلى مدخل
9200101
األوليّة اإلسعافات
9500101
)حياتنا في والتغذية الغذاء( التغذية طلبة لغير
9500111
حاسوبيّة مهارات
9600101
)  ساعات9 ( متطلبات كلية إجبارية
ّوالت ّعبير الكتابة فن
401103
التفكير تعليم
405108
ي البحث أساليب
406103
ّ العلم
)  ساعة12 ( متطلبات كلية اختيارية
الحديث العصر في العربية اللغة قضايا
401104
)األدبية الفنون تذوق( التربوية العلوم قسم لطلبة إجباري
401203
) الفقرة كتابة( االنجليزية اللغة قسم لطلبة إجباري-إنجليزية لغة
402103
) أساسية قواعد( االنجليزية اللغة قسم لطلبة إجباري-إنجليزية لغة
402104
الفرنسيّة اللغة
402108
)النفس علم إلى مدخل( التربوية العلوم قسم لطلبة إجباري
405101
األشخاص بين التواصل مهارات
405109
)التربية مبادىء( التربوية العلوم قسم لطلبة إجباري
406101
ي الفكر تاريخ
406218
ّ العرب
والمجتمع االتصال
409103
ي اإلعالم
409205
ّ المعاصر العرب
)  ساعة69 ( متطلبات قسم إجبارية
ي الشعر
401211
ّ الجاهل
)1(النحو علم
401212
واألموي اإلسالمي الشعر
401213
ّ
الشعري واإليقاع العروض
401215
ّ
الصرف علم
401216
ي العصر في الشعر
401218
ّ العباس
ي النثر
ّ القديم العرب
اللغة فقه
اللغويان والتدقيق التحرير
)2(النحو علم
القديم النقد
ي األدب
ّ األندلس
)3(النحو علم
والمعجم الداللة علم
اللسانيات
واألسلوبيّة البالغة علم
واألدب اللغة في البحث منهج
)) ( شعر1(الحديث األدب
الحديث النقد
المقارن األدب
المتتابعة العصور أدب

401240
401247
401249
401322
401323
401326
401327
401328
401341
401350
401440
401441
401443
401444
401465

)  ساعة15( متطلبات قسم إختيارية
401110
401325
401430
401445
401450
401452
401460
401461
401464
401467
401469
401470
) ساعات6 ( متطلبات قسم مساندة إجبارية
الحديث والتاريخ القديم التاريخ
401115
اإلسالميّة الفلسفة
401462
الساعات مجموع

العبريّة اللغة في مقدمة
العربيّة اللغة تدريس أساليب
التطبيقيّة اللسانيّات
)4(النحو علم
)) ( دراما3(الحديث األدب
وأدبهم األطفال لغة
النّص قراءة
القرآن إعجاز
وفلسطين األردن في المعاصرة األدبيّة الحركة
حديث عربي أديب
العربيّة باللغة إبداعية كتابة
واللغويّة األدبيّة المصادر

م

الخطة االسترشادية المقترحة لدرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها
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معلومـات المواد

ةميمكاةممةم()6مأام()7مختنت ةمل تمالمإلالمالمتلل،
صصملكلممتإةمالمالجتمقبةمآ
رقم المادةُّ :خ ِّ
َّ
مواد الجامعة:
×
التسلسل
Serial
No.

×
1
المجال المعرفي المستوى
Level
Field of
Knowledge

0
-

0
-

×
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
×
التسلسل
Serial
No.

×
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

×
×
التخصص  /القسم
Department / Major

×
المستوى
Level

×
الكلية
Faculty

عنوان المادة :تحمل كل مادة عنوانا ً يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح قبل
التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزناً ،يُعبَّر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة
للتخرج.
األعداد بين القوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً
(:)0-3:3
العدد األول :وتعني به؛ عدد الساعات المعتمدة للمادة ،والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني :ويُقصد به؛ عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع
في الفصل االعتيادي.
العدد الثالث :يُعبِّر عن الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحوي المعلومات التالية:
رقم المادة ،وعنوانها ،وعدد ساعاتها المعتمدة ،والمتطلب السابق عليها.15

اسم المدرس ،ورقم المكتب ،ورقم الهاتف ،والبريد اإللكتروني ،والساعات المكتبية.وصف المادة.أهداف المادة.ُّ
المخرجات التعلميَّة المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعلمية للبرنامج.تتضمن الخطة الزمنية للمادة؛ الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة.أساليب التقييم.المصادر التعليمية.-السياسات العامة المتعلقة بالمادة.

توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س.م(.
16

()0-3:3

) (9400100التربية الودنية
)(National Education
متطلب سابق  :ال يوجد.

عرف هذه المادة مالوالء ،واالنتماء ،والموادنة ،والتنش ِ ِ ِ ة .ثم بيان أهمية موق األردن ،وأصِ ِ ِِوله
ت ة
السِِكانية ،تتب الح ِِارات القديمة على أرض األردن .كما تحكي عن الطام اإلسِِالمي لألردن حتى

نهاية الخالفة العلمانية ،ومراحل ليام الدولة األردنية .ويتطرق المسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِاق معد للا إلى الحديل عن

الهاشِِميين في التاريخ ،اللورة العربية الكبرى ،إن ال الملا المؤسِِل (عبدغ األول) وسِِياسِِاته ،الملا
دالل ،الملا الحسِِين ،الملا عبدغ اللاني (فكره السِِياسِِي ،وفلسِِفة األردن أوالا) .ماإلضِِافة إلى بيان
النظام الس ِِياس ِِي ابتداء ممؤسِ ِس ِِة آل البي

واختص ِِاص الس ِِلطات اللالث وص ِِالحياتها ،ثم التطور

الدس ِ ِ ِِتوري ،والمس ِ ِ ِِيرة الديمقرادية (الدس ِ ِ ِِتور والميلاق) .يتناول المس ِ ِ ِِاق -كذلا -الم تم األردني:

عرف -معد للا -مالتحديات السِِياسِِية ،واألمن في
الخصِِاهص ،والمشِِكالت ،والح ار االجتماعي .وي ة
مرتكزاته وفلسِ ِ ِِفته ،والتحديات االقتصِ ِ ِِادية (البطالة والفقر) ،والنمو السِ ِ ِِكاني ،والخطة االسِ ِ ِِتراتي ية

للسكان ،والمحور اللقافي ،والتربوي ،واإلعالمي.

()0-3:3

) (9400109العلوم العسكرية
)(Military Sciences

متطلب سابق  :ال يوجد.

يتناول هذا المقرر تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها ،من حيل :النشأة والتطور ،.أنواع

الحروب ،نش ِ ِ ِ ِِأة مديرية األمن العام وتطورها ،وداهرة المخابرات العامة ،ومديرية الدفاع المدني ،ودور
القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .ويتعرض المساق لبعض اللورات والحروب ،ملل :

اللورة العربية الكبرى ،وحرب ( ،)1948وحرب ( ،)1967ومعركة الكرامة ،وحرب رم ان (.)1973
()0-3:3

) لغة عربية ()1

((Arabic Language 1
متطلب سابق(P.T/9401099):

عزل هذه المادة المهارات اللغوية ،م االهتمام الخاص ممهارتي :القراءة ،واالستماع ماالعتماد
ت ة
نمي القدرة على فهم اللغة (مكتوبة ،ومسموعة) فهم ا
على نصوص مختارة ،تعال معال ة تحليلية ،وت ة

عميق ا ناقدا ،وتتخذ منطلق ا لدراسة قواعد تركيب ال ملة (القواعد النحوية) ،وقواعد تركيب الكلمة (القواعد

17

الصرفية) دراسة وظيفية ،وخاصة القواعد الشاهعة التي يشي الخطأ فيها .كما يهتم المساق بدور الكلمة

في تأدية المعنى ،واستعمال المع م.

()0-3:3

) (9400121لغة إن ليزية ()1
)(English Language 1

متطلب سابق  :امتحان مستوى ) ،(P.Tأو )(9402099

تركز هِِذه المِِادة على المهِِارات اللغويِِة األرب ( ،القراءة ،والكتِِامِِة ،والمحِِادثِِة ،واالسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِتيعِِاب
ة
الس ِ ِ ِ ِ ِِمعي) ،م عناية خاص ِ ِ ِ ِ ِِة ممهارتي :الكتامة ،والقراءة .ين ِ ِ ِ ِ ِِاف إليها تعلم القواعد ،والوظاه
اللغوية/التواصلية  .كما تهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة إن ليزية (.)2

18

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (12س.م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س.م).
()0-3:3

) (9400103الح ارة اإلنسانية
)(Human civilization
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول هذا المساق التعريف مالمفاهيم األساسية المتعلقة مالح ارات ،والنظريات المفسرة لنشوء

تلا الح ارات ،وعوامل ليام الح ارة ،وسقودها ،ومظاهر الح ارة.
()0-3:3

) (9400112لغة عربية ()2
((Arabic Language 2

متطلب سابق(9400111) :
ظ
تو ة

هذه المادة المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة في المتطلب ال امعي اللغة العربية (،)1

م االهتمام الخاص مالتعبير الشفوي ،والتعبير الكتابي ،ويعتمد في تحقيق للا على نصوص مختارة

متفوقة ،تتخذ منطلق ا لرف مستوى قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية مكتوبة ومسموعة من جهة،
ودراسة القواعد النحوية ،والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية ،مصورة أعمق وأوس من جهة

أخرى.

()0-3:3

) (9400122لغة إن ليزية ()2
)(English Language 2
متطلب سابق (9400121) :

وهو مس ِ ِِاق في اللغة اإلن ليزية لألغراض التخصِ ِ ِص ِ ِِية يس ِ ِِعى إلى تطوير المهارات اللغوية،

التي اكتسِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِبهِِا الطِِالِِب في المتطلِِب ال ِِامعي لغِِة ان ليزيِِة ( ،)1م اهتمِِام خِِاص مِِالمفِِاهيم،
والمهارات ،والمفردات التي يحتاجها في حقل تخصِِ ِص ِ ِِه وللا بد ارس ِ ِِة نص ِ ِِوص مختارة .كما تركز

المادة على المنه التواصلي في تعلم اللغة.

()0-3:3

) (9400191مبادئ االتصال

19

)(Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد.

يعمل هذا المساق على تطوير معرفة الطلبة ماالتصال البشري بدءا ماالتصال الذاتي ،ووصوالا

إلى االتصال الدولي ،م التركيز على االتصال ال ماهيري ،وأثره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (15س.م)
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (الحقوق) ( 6س.م).
 9700102حقوق اإلنسان

()0-3:3

)(Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد .
عرف هذه المادة مماهية حقوق اإلنسان ،واالعتراف بها محليا ودوليا ،والوض القانوني لحقوق
ت ة
اإلنسان في األردن  ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،المتمللة في:
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص مالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي
الخاص مالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،واللقافية .كما تولي المادة عناية ماالتفاليات الدولية
األخرى لحقوق اإلنسان ،والسيما المتعلقة مالتمييز العنصري ،والتمييز ضد المرأة ،وحقوق الطفل،
وحقوق الالج ين .وتتطرق المادة إلى الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان على الصعيد األوروبي،
واألمريكي ،واإلفريقي ،والعربي .وتعرض -معد للا -ألبرل حقوق اإلنسان ،ملل :الحق في المساواة،
وعدم التمييز ،والحق في الحياة ،والحق في المشاركة السياسية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س.م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واإلدارية) ( 3س.م).
()0-3:3

) (9300104الريادة واإلبداع

)(Innovation & Entrepreneurship
متطلب سابق :ال يوجد.

عرف هذه المادة مالمفاهيم األساسية لريادة األعمال ،واإلبداع ،واالبتكار .كما يتطرق المساق
ت ة
إلى الفرق بين االبتكار واإلبداع .ماإلضافة إلى التفكير اإلبداعي للقيام ممشاري العمل اإلنتاجية،
والعالقة بين األفكار اإلبداعية وريادة األعمال ،وتوليد األفكار ،وخطة العمل ،والحاضنات.
()0-3:3

) (9400104علوم سياسية
)(Political Science

متطلب سابق  :ال يوجد.

تسعى مادة العلوم السياسية إلى تنوير الطلبة ،وتزويدهم مالمبادئ الهامة لمفهوم السياسة ،وكيف

تطور هذا المفهوم ،وعالقته مالعلوم األخرى .كما تم ةكن الطلبة من االدالع على مرتكزات السِ ِ ِِياسِ ِ ِِة

وفهمها ،من حيل :التعريف ،ورأي المفكرين فيها .كما يسِ ِ ِِتطي الطالب التعرف -في هذا المسِ ِ ِِاق-

إلى مفهوم الدولة ،والحكومة ،وأشكال الحكومات مما يزوده ممعلومات غزيرة ،ت عله على علم ودراية
مما يدور من حوله في عالم السياسة.

()0-3:3

التفكير الناقد

)(Critical Thinking
متطلب سابق :ال يوجد.
قدم هذا المساق تعر ايفا للتفكير الناقد ،ويستعرض مفهوم التفكير ،وأنواعه .ويركز -معد للا-
ية
الحياتية

ومعوقات استخدامه ،وأهمية توظيفه في المواق
على اخصاهص التفكير الناقد ،ومهاراته،
ة
للطلبة .ال سيما في اتخال الق اررات ،وحل المشكالت وللا معد تدريبهم على التفكير الناقد مأنشطة
يتمكن بها الطالب من تطبيق التفكير الناقد مالتمييز بين الحقيقة والرأي ،مستخدم ا في للا
متنوعة ،ة
ة
الح االستقراهية واالستنبادية ،واستراتي يات التفكير الناقد ،ومراحله ،واعتماد المعايير الخاصة بهذا
النوع من التفكير.
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()0-3:3

) (9400133القدس والق ية الفلسطينية
Quds and Palestinian Cause
متطلب سابق :ال يوجد.

يبحل هذا المساق في عروبة فلسطين منذ األلل .ويركز على الق ية الفلسطينية منذ أواخر القرن

التاس عشر إلى الوق

الحاضر حيل التآمر االستعماري على فلسطين في :اتفالية (سايكل بيكو)،

و(وعد بلفور) ،واالنتداب البريطاني على فلسطين ،ودوره في إنشاء الودن القومي اليهودي على تراب

فلسطين ،وليام دولة إسراهيل على جزء من فلسطين ،واالستيالء على مقية فلسطين أثناء العدوان

اإلسراهيلي على :مصر ،واألردن ،وسوريا .كما يبحل في التوس الصهيوني على حساب األرض

الفلسطينية ،ون ال الشعب الفلسطيني على مر السنين ضد قوى االستعمار ،وليام السلطة الفلسطينية،
ومفاوضات السالم واتفالية (أوسلو) .ويركز المساق على مدينة القدس ،واالعتداءات اإلسراهيلية عليها،

وسياسة التهويد التي تهدف إلى محو الطام العربي اإلسالمي للمدينة .كما يبةين دور الهاشميين من
ق ية القدس ومقدساتها .وال يفوت المساق االلتفاف إلى موق الشرعية الدولية من ق ية فلسطين،
والقدس العاصمة األبدية لها.

()0-3:3

) (9400171مدخل إلى علم االجتماع
)(Introduction to Sociology
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول هذا المساق مفهوم علم االجتماع ،وتطوره بوصفه علما مستقالا ،له نظرياته ومناه ه.
كما يتطرق المساق إلى العالقة التي تربط علم االجتماع مالعلوم األخرى .ين اف إلى للا ،دراسة
عدد من الموضوعات ،التي يمكن أن تساعد الطالب في فهم الم تم  ،والنظم الساهدة فيه ،والتعريف
م
المنظمة،
معمليات التفاعل االجتماعي ،والظواهر االجتماعية ،وال ماعات األولية ،واللانوية ،وال ريمة

والح ار االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س.م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم ،والتكنولوجيا ،والزراعة ،والصحة) ( 3س.م).
()0-3:3

) (9100101العلم والحياة
)(Science and Life
متطلب سابق :ال يوجد.

قدم هذا المقرر للطالب دراسة لتطور العلم ،والطريقة العلمية ،والتفكير العلمي ،واستحداث الوساهل
ية

التكنولوجية المختل فة ،والعالقة بين العلم والتكنولوجيا .كما يوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل
مشاكل اإلنسان ،ملل :الغذاء ،والكساء ،والدواء ،والبناء ،ووساهل النقل ،واالتصال ،وساهر مشاكل

الحياة األخرى ..وي ةبين المقرر -كذلا -العالقة المتبادلة بين اإلن الات العلمية والتكنولوجية والم تم
الحديل ،وأثر للا على مستقبل اإلنسان.

) (9200101مدخل إلى الفنون ال ميلة

()0-3:3

)(An Introduction to Fine Art
متطلب سابق :ال يوجد.

قدم
عرف هذا المساق الطلبة إلى الفنون منذ بدأ الخليقة ،وإنسان الكهوف (كهوف السكو) ..كما ي ة
ي ة
فهم ا للفنون الح ارية منذ االستقرار البشري في بالد الرافدين ،ووادي النيل ،واإلغريق ،والرومان،
والح ارات األخرى ..وصوالا إلى العصور الوسطى ،وانتهاء معهد إحياء الكالسيكية ،وبداية عصر
النه ة ،ومرو ار مالفن اإلسالمي (تاريخه ،ونظرياته ،وتطوره) ،م التركيز على التذوق الفني وجمالياته.
ماإلضافة إلى تدريبات عملية للطلبة على إن ال معض األعمال الفنية البسيطة.

) (9500101اإلسعافات األولية

()0-3:3

)(First Aid

متطلب سابق :ال يوجد.

يسعى المساق إلى تح ير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم اإلسعافات األولية الصحيحة

والمناسبة في حاالت الطوارئ إلنقال حياة المصابين ،أو التخفيف من إصاماتهم ،ومن تدهور حالتهم

الصحية .كما يعطي المقرر معلومات نظرية وعملية عن اإلنعاش القلبي الرهوي ،والحاالت التي تشكل
خطورة على حياة المصابين ،ملل :االختناق ،والنزيف ،والحروق ،والكسور ..ويغطي المساق اإلسعافات

األولية لألمراض المزمنة ،ملل :السكري ،واأللمات القلبية ،وال لطات الدماغية..
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()0-3:3

) (9500111الغذاء والتغذية في حياتنا

)(Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق :ال يوجد.

عرف هذه المادة مالعناصر الغذاهية ،وأهميتها ،ومصادرها .كما توضح عالقة التغذية مالصحة،
ت ة
والمرض .وتتطرق المادة إلى التعريف ممبادئ التغذية السليمة  ،والم موعات الغذاهية ،وأسل اختيار

الغذاء الصحي .كما تشرح مواضي مختارة في الغذاء ،والتغذية ،والحميات ،وحاالت أمراض العصر،

واألمراض المزمنة ،وتغذية اإلنسان خالل مراحل الحياة المختلفة ،وفي النشاط البدني لإلنسان.

()0-3:3

) (9600101مهارات حاسوبية

)(Computer Skills

متطلب سابق :ال يوجد.

يعطي هذا المساق لمحة عامة عن اإلنترن  ،وبروتوكوالته ،والشبكة العنكبوتية العالمية ،وتشمل:

تكنولوجيا اإلنترن  ،وخدماتها المختلفة ،ملل :الرساهل اإللكترونية ،وبروتوكول نقل الملفات ،وبروتوكول

التحكم عن معد ،والدردشة .كما يتطرق إلى دراسة مبادئ التصفح ،ومحركات البحل والبوامات ،وتصميم
مواق اإلنترن

بلغة توصيف النص التشعبي وتنفيذها ،وتشمل كيفية إضافة :الصور ،والروامط

اإللكترونية ،اللواهح ،وال داول ،والنمالج ،واإلدارات إلى صفحات (الويب) .ويتعلم الطلبة في المساق
استخدام لغتي :صفحات األنماط المتتالية ،و(ال افا سكريب ).
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 9س.م).

(  )401103فن الكتامة والتعبير

)(Composition & The Art of Writing

()0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد.
فتركز على
الكتابية ،والتخطيط لها
عملية بناء األعمال
المادة  -مشكل أساسي-
ة
تناقش ة
ة
ة
ة
ركز فيها على أسلوب بناء األعمال
تصميم األعمال
الكتابية شكالا وم مونا مالدرجة لاتها ،التي ت ة
ة
الكتابية ،وعناصرها ،وتستعرض معض أصناف
الكتابية ،ومن ثم تنتقل للحديل عن شروط األعمال
ة
ة

األخطاء الكتابية في :النحو ،والصرف ،والداللة ،واإلمالء ،وعالمات الترليم ،واألسلوب لمحاولة
ت ةنبها أثناء الكتامة .وهي ت عل هذا م
كله مدخالا لالدالع على معض الطرق التعبيرةية بنوعيها :التعبير

الكتابي ،والتعبير الشفاهي فتوليهما شي ا عظيما من العناية لتطوير الطلبة ،وأدواتهم التعبيرةية ،وفي
ة
ة
المذكرات ،والخطبة ،نظرةيا وعمليا.
هذا ال زء يطلعون على :المقالة ،والخادرة ،والرسالة ،و ة
()0-3:3

(  )405108تعليم التفكير

) ( Teaching Thinking
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول المساق موضوعات التفكير األساسي ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،والمهارات
المرتبطة ممختل

أنواع التفكير ،م تدريبات وأنشطة متعلقة بتنمية هذه المهارات .كما سيتناول

موضوعات ،ملل :استراتي يات التفكير ،والذكاءات المتعددة ،ولبعات التفكير الس  ،والمهارات
األساسية في برنام (الكورت) ،وأنماط التفكير األساسية ،وأخطاء التفكير ،وبحوث الدماغ الحديلة.
()0-3:3

(  )406103أساليب البحل العلمي

)(Methods of Scientific Research
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول المقرر مفهوم منه البحل العلمي ،ودبيعته ،وأغراضه ،وم االته ،وأساليب البحل
العلمي (المشكلة :مصدرها وصياغتها) ،الفرضية (تعريفها ،وصياغتها ،وشرودها ،وأهميتها)،
والمعلومات البحلية ،وأدوات البحل ،والمكتبة ،والمصادر البحلية ،ومناه البحل العلمي ،وأنماط
البحل العلمي المختلفة ،وأدوات البحل العلمي ،واألساليب البحلية في كتامة البحل ،وإعداده ،وتقويمه،
ثم تقديم نمالج وتطبيقات تربوية.
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توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 12س.م).
( )401104ق ايا اللغة العربية في العصر الحديل

)(Arabic Language Issues in the Modern Age

()0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد.

تنطلق هذه المادة من مناه علم اللغة الحديل ،لمناقشة داهفة من ق ايا اللغة العربية في

العصر الحديل ممنظور تطبيقي لزيادة وعي الطالب هذه الق ايا ،ومنطوياتها اللقافية ،واالجتماعية،
والسياسية ،والح ارية ،ملل :الدواجية الفصحى والعامية ،وتعريب العلوم ،وتأثر أساليب العربية

المعاصرة مأساليب الترجمة عن المرج األجنبي ،وتأثير وساهل االتصال ال ماهيري في أساليب العربية

المعاصرة ،والوصول إلى رصيد معياري للمستويات اللغوية للف ات المختلفة ،مما يخدم أغراض تأليف

الكتب ،والمناه المدرسية مأسلوب لغوي ،يتفق م مستويات التحصيل اللغوي لتلا الف ات ..ماإلضافة
إلى ق ية ضع

مستويات الطلبة في اللغة العربية (عواملها ،وسبل معال تها) ،والنظام الكتابي

العربي ،ومناه تيسير النحو ودرق تدريسه ،ونحو للا من الق ايا اللغوية ،لات المساس المباشر
مالتحديات ،التي يواجها الم تم واألمة.

) (401203تذوق الفنون األدبية

()0-3:3

)(Literary Appreciation
متطلب سابق :ال يوجد

ترتقي هذه المادة بذاهقة الطلبة األدبية ،وقدراتهم على تحليل النصوص األدبية ،من جوانبها
المختلفة شكالا وم مونا ،م ربطها مالظروف التي أبدع

فيها ،وللا في نصوص مشرقة متفوقة

تشمل نصوصِا من الشعر العربي القديم ،والشعر الحديل ،والقصة القصيرة ،والرواية ،والمسرحية،

والمقامة ،والسيرة الذاتية.

) (402103لغة إن ليزية (كتامة فقرة)

)(English Language: Paragraph Writing

()0-3:3

متطلب سابق(9400122) :

نمي هذه المادة مهارات الطلبة في كتامة الفقرة ماللغة اإلن ليزية ،لألغراض :األكاديمية ،والمهنية.
تة

زود الطلبة مالتدريب الاللم لكتامة الفقرة مأشكالها المتعددة وللا بتوظيف كلير من الوساهل
كما ت ة
واألساليب  ،ملل :السبب والنتي ة ،المقارنة والمقابلة ،والتعريف .كما تركز المادة على مميزات الفقرة
27

ال يدة ،ملل  :الوحدة ،والترامط ،والتكامل .وتقدم هذه المادة -أي ا -مراجعة ألهم األسل المتعلقة
مكتامة الفقرة ،وتزود الطلبة مالتدريب على كتامة النصين :السردي ،والوصفي.

()0-3:3

) (402104لغة إن ليزية (قواعد أساسية)

)(English Language: Basic Grammar
متطلب سابق(9400121) :

يزود هذا المساق الطلبة مالتعليم والتدريب الاللمين للتغلب على المشكالت التي تواجههم ،ملل:

استعمال األلمنة ،واألفعال المساعدة ،وال مل الشردية ،وحروف ال ر ،وغيرها .كما يخلق المقرر وعيا

لغويا لدى الطلبة في المهارات األساسية التي سبق لهم تعلمها .والتأكيد على ال انب العملي في هذه
المهارات .ماإلضافة إلى التدرب على استخدام القواعد في مواق

) (402108اللغة الفرنسية

عملية.

()0-3:3

)(French Language
متطلب سابق  :ال يوجد.

عرف هذه المادة الطلبة مال وانب الص ِ ِ ِِوتية ،والكالمية ،والقراءة ،والكتامة على مس ِ ِ ِِتويات أولية
ت ة
عرفهم ببعض أوجه اللقافة الفرنسِ ِ ِِية ،والتراث الفكري الفرنسِ ِ ِِي.
من الكفاءة ماللغة الفرنسِ ِ ِِية .وكذلا ت ة
ويشِ ِ ِِتمل المقرر على د ارسِ ِ ِِة أدوات التعريف والتنكير ،واسِ ِ ِِتعمال المذكر والمؤنل في اللغة ،والفعل
الم ارع ،والفعل الماضي ،والمستقبل ،واألحوال ،والمقارنة ،والصفات .وتركز على المبادئ األساسية

في اللغة الفرنسية :كتامة ،ومشافهة.

()0-3:3

) (405101مدخل إلى علم النفل
)(Introduction to Psychology
متطلب سابق  :ال يوجد.

تتطرق ه ِِذه الم ِِادة إلى التعريف مم ِِاهي ِِة علم النفل ،وتطوره ،ومي ِِادين ِِه النظري ِِة ،والتطبيقيِِة،

ودراهق البحل فيه .كما يتناول المقرر العوامل المؤثرة في الس ِ ِ ِِلو اإلنس ِ ِ ِِاني ،سِ ِ ِ ِواء أكان

عوامل

بي ية ،أو وراثية .ويشِِتمل المسِِاق -كذلا -على مظاهر الحياة النفسِِية ،والعقلية عند اإلنسِِان ابتداء
ماإلحس ِ ِ ِِاس ،واالنتباه ،واإلد ار  ،إلى التفكير ،ثم التذكر ،وس ِ ِ ِِلو الفرد في ال ماعة .ماإلض ِ ِ ِِافة إلى

دافعية الفرد ،وانفعاالته ،ولكاهه ،ومكونات شخصيته ،وصحته النفسية ،ومرضه النفسي.
م
م
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()0-3:3

) (405109مهارات التواصل بين األشخاص
)(Inter-Personal Communication Skills
متطلب سابق  :ال يوجد.

عرف المس ِِاق الطلبة ممفهوم التواص ِِل بين األش ِِخاص ،ومهاراته ،والعوامل المؤثرة فيه ،وبعض
ي ة
تطبيقاته في الحياة العملية .ماإلضافة إلى تش ي الطلبة على التأمل في عاداته ،ومهاراته التواصلية،

وتحسِِينها في السِِياقات االجتماعية المختلفة ،ملل :البي  ،وال امعة ،والعمل ،والصِِداقة ،وغير للا.

كما يطرح المقرر جملة من الموض ِ ِ ِِوعات التواص ِ ِ ِِلية ،ملل :االس ِ ِ ِِتماع ،اإلد ار االجتماعي ،مفهوم
الذات ،اللغة اللفظية وغير اللفظية ،المحادثة ،أسل العالقات اإلنسانية وتطورها ،التواصل اإلقناعي،
األخالق في التواصِ ِ ِِل .ماإلضِ ِ ِِافة إلى معض المهارات التطبيقية ،ملل :التفاوض ،المقابلة ،العرض.

ويس ِِعى المس ِِاق مص ِِورة خاص ِِة إلى :ربط المفاهيم ،والمهارات ،والمش ِِكالت ..مخبرة الطالب الحياتية

المباشرة.

()0-3:3

) (406101مبادئ التربية
)(Principles of Education
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول هذا المساق مفهوم التربية ،وتطوره ،وضرورة التربية ،وأهدافها ،والفلسفات التربوية القديمة

والحديلة .كما يستعرض األسل النفسية للتربية ،وكذلا مؤسسات التربية التي تسهم في نقل التراث

اإلنساني ،واالجتماعي عبر األجيال (البي  ،والمدرسة ،وجماعة الرفاق) .ماإلضافة إلى يسلط ال وء
على كل من :المعلم ،المتعلم ،عمليتي :التعلم والتعليم ،المناه .

) (406218تاريخ الفكر العربي

()0-3:3

)(History of Arab Thought
متطلب سابق :ال يوجد.

يتناول هذا المساق ،التعريف مأهم المفكرين العرب في القرن التاس عشر ،وأواهل القرن العشرين،

ومشروعاتهم الفكرية التنويرية التي ترك

مصمات واضحة في الفكر اإلنساني العربي العالمي ،وفي

وعي األفراد وال ماعات ،على المستويات :األدبية ،والفكرية ،والسياسية ،واالجتماعية ،وأهم أعمالهم.
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()0-3:3

) (409103االتصال والم تم

)(Communication & Society
متطلب سابق :ال يوجد.
تتناول هذه المادة وظاه

االتصال في الم تم الحديل ،وتفاعل االتصال م الم تم في

أوجه أنشطته المختلفة ،ونقاشات نقدية حول الدور الوظيفي لوساهل االتصال ال ماهيري في الم تم ،
والتأثير المتبادل لوساهل االتصال والم تم الحديل ،والمهام التي تتوالها كل من :الصحافة المكتوبة،
واإللاعة والتلفزيون ،واإلنترن

ت اه التغيرات االجتماعية ،والق ايا ،والمشكالت االجتماعية.
()0-3:3

) (409205اإلعالم العربي المعاصر

)(Contemporary Arab Media
متطلب سابق :ال يوجد.

قدم هذه المادة دراسة لواق اإلعالم العربي المعاصر ،والق ايا الحيوية التي يتصمدى لها،
تة
والتحديات التي تواجهه داخل الودن العربي وخارجه .كما تتناول موضوعات :اإلعالم العربي المشتر ،

واإلعالم العربي والق ية الفلسطينية ،ودور اإلعالم العربي في مواجهة تشويه الصورة العربية في
وساهل اإلعالم الغربية ،والدور اإلعالمي للصحافة العربية في المه ر والف اهيات.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 69س.م).
()0-3:3

) (401211الشعر ال اهلي

)(Pre-Islamic Poetry
متطلب سابق :ال يوجد.

الشعر ال اهلي قراءة تحليلية منه ية ،وتتناول نصوصا مختارة
تمكن هذه المادة الطلبة من قراءة ة
ة
فسر عالقة النصوص مسياقها المكاني
وفق منه تكاملي ،يستش عناصر ة
الشعر في النص ،وي ة

الشعر في العصر ال اهلي.
والزماني ،ويستخرج داللتها على مالمح ة
) (401212علم النحو ()1

()0-3:3

( (Syntax1

متطلب سابق :ال يوجد.
تتناول هذه المادة المعرب والمبني (األسماء ،واألفعال ،والحروف) ،واإلعراب مالعالمات األصلية
والفرعية ،والمبتدأ والخبر ،و(كان) وأخواتها ،م
و(إن) وأخواتها ،وأفعال المقاربة والرجاء والشروع ،واألفعال
عامة ،والفعل الم ارع (نواصبه ،وجوالمه) ،والفاعل ،وناهب الفاعل ،وأسلوب الشرط ال الم.

) (401213الشعر اإلسالمي واألموي

()0-3:3

)(Umayyad Poetry & Islamic
متطلب سابق(401211) :

المادة -مشكل أساسي -الموضوعات الشعرةية الكبيرة في هذا العصر ،المقسوم إلى مرحلتين
تناقش ة
ة
النبوة ،والخالفة حتى (45هِ) .كما يناقش أشهر موضوعات هاتين
سياسيتين مختلفتين :عصر ة
المحمدية ،ضع
المرحلتين ،وهي :أثر الرسالة
ة

الشعر ،شعر المخ رمين ،موق

اإلسالم من الشعر،

األموية حتى عام
يتطرق المقرر -معد للا -إلى عصر الدولة
شعر التوبة ،شعر حروب ال ةردة.
م
ة
تطور م امين شعر هذه
(132هِ) ،ويناقش موضوعات الشعر فيها :انتشار الشعر في هذه المرحلة ،ة
المرحلة ،شعر الغزل العذر ةي ،شعر النقاهض واله اء ،الشعر السياسي والمديح .وفي غمرة هذا كةله،
ة
السياسية،
تطل المادة على أشهر خصاهص شعر هاتين المرحلتين ،وأشهر شعراههما ،وأثر الحياة
ة
ة
االجتماعية ،والفكرةية ،ممختل
و
ة

أشكالها في الشعر وإنتاجه.
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) (401215العروض واإليقاع الشعري

()0-3:3

)(Prosody in Poetry & Metrics
متطلب سابق :ال يوجد.

تتناول هذه المادة نشأة علم العروض وتطوره ،وشي ا من تاريخه ،وأبرل المصطلحات الخاصة

بهذا العلم ،وتعريف الطلبة مالتقطي الشعري ،والمقاد القصيرة ،والطويلة ،ودريقة الكتامة العروضية،
ومعرفة التفاعيل ،وألقاب البي

الشعري ،واألجزاء التي يتش مكل منها :العروض ،وال رب ،والحشو،

كل
والصدر ،والع ز .وتنتقل إلى الحديل عن البحور الشعرية الستة عشر ،وتفعيالتها ،وبيان م زوء ة
الروي ،وعيوب القافية ،وأبرل ال راهر
منها .وتختم مالحديل عن القافية ،والفرق بينها وبين حرف م
الحر.
الشعرية ،والتعريف مالشعر ة
()0-3:3

) (401216علم الصرف
)(Morphology

متطلب سابق :ال يوجد.

تتناول هذه المادة م موعة الموضوعات التي تعال بنية الكلمة ،وما يعتريها من تغيير نتي ة ما

يط أر عليها من ليادة أو حذف .كما تعال االشتقاق ،واألولان ،واألبنية ،وموضوعات أخرى ،أبرلها:
النسبة ،والتصغير ،وإسناد األفعِال إلى ال ماهر ،واإلعالل واإلبدال ،واإلدغام.

()0-3:3

) (401218الشعر في العصر العباسي

)(Poetry in the Abbasid Period
متطلب سابق(401213) :

المادة -مشكل أساسي -الموضوعات الشعرةية الكبيرة في العصر العباسي ،وهي :شعر
تناقش ة
ة
ة
(الروضيات) ،شعر البدي  ،شعر الحكمة ،شعر األسر ،شعر الم ون والزندقة ،شعر الغزل
الطبيعة ة
التصوف ،شعر الفلسفة ،اللزوميات .وفي غمرة هذا كةله،
الصريح ،شعر المديح
السياسي ،شعر الزهد و ة
ة
تطل المادة على أشهر خصاهص شعر هذا العصر ،وموادن الت ديد فيه ،وأشهر شعراهه ،وأثر الحياة
ة

االجتماعية ،والفكرةية ،ممختل
السياسية ،و
ة
ة

أشكالها في الشعر.
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()0-3:3

النلر العربي القديم
) (401240ة
)(Old Arabic Prose
متطلب سابق :ال يوجد.

يعمد هذا المساق إلى دراسة النلر العربي القديم من العصر ال اهلي إلى نهاية العصر العباسي،

والوقوف على ألوانه المختلفة ،ملل :الخطامة ،والرسالة ،والمقامة .ماإلضافة إلى التوق

عند معض

تطور النلر العربي ،ملل :كليلة ودمنة،
عالمة على دريق ة

شكل
الكتب
المهمة في تراثنا النلري ،التي ة
ة
والبخالء ،ودوق الحمامة ،والمقامسات ،واإلمتاع والمؤانسة ...وغير للا ،م محاولة ربط نشأة هذه
مالمتغيرات الح ارية والفكرية في الدولة العربية اإلسالمية ،مستعينين على للا بدراسة
وتطورها
ة
الفنون ة

نشأة وتطو ار.
النصوص ،والكتب المملةلة لحركة ة
عدد من ة
النلر العربي القديم ا
) (401247فقه اللغة

)(Philology

()0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد.
يتناول هذا المقرر رحلة العربية الفصحى ،وخصاهصها ،وله اتها ،وصلتها مالفصيلة السامية.

كما يتطرق إلى تدوين اللغة ،وجمعها ،وعوامل تنميتها .وبعض الظواهر الداللية فيها بدراسة نظرية
داللية عند أحد اللغويين العرب.

()0-3:3

) (401249التحرير والتدقيق اللغويان

)(Proofreading & Language Editing
متطلب سابق :ال يوجد.

مكن هذه المادة الطالب من معال ة النصوص األصلية ،والمترجمة في الحقول المعرفية المتنوعة
ت ة

(اإلعالمية ،والصحفية ،والقانونية ،واالقتصادية ...وغيرها) ،وتعريفهم مطرق بناء النصوص ،وتنسيقها،

وإخراجها بتدريبهم تدريب ا عملي ا على تدقيق النصوص ،وتخليصها من األخطاء اللغوية ،وتحريرها ،مما
المحرر.
يناسب الحقل الداللي ،الذي ينتمي إليه النص
م

) (401322علم النحو ()2

)(Syntax 2

()0-3:3

متطلب سابق(401212) :

تتناول هذه المادة المفاعيل الخمسة :المفعول مه ،والمفعول المطلق ،والمفعول فيه (ظرف الزمان،

وظرف المكان) ،والمفعول ألجله ،والمفعول معه .كما تتحمدث عن الحال والتمييز .وتستعرض أبرل
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األساليب النحوية :أسلوب المدح والذم ،أسلوب التع ب ،أسلوب االستلناء ،أسلوب النداء ،أسلوب

االستغاثة ،أسلوب الندمة ،أسلوب االختصاص ،أسلوب اإلغراء ،أسلوب التحذير ،أسلوب الشرط.
()0-3:3

) (401323النقد القديم

)(Classical Criticism
متطلب سابق :ال يوجد.

تهتم هذه المادة بدراسة البي ات التي أسهم

في تشكيل النقد القديم على يد اللغويين ،والمتكلمين،

والفالسفة واألدماء ..وتدعم للا بنصوص نقدية مختارة ،تملةل مختل

شكل النقد القديم.
الموضوعات والق ايا التي ت ة
) (401326األدب األندلسي

البي ات السامقة ،وتملةل أبرل
()0-3:3

)(Andalusian Literature
متطلب سابق(401218) :

تتقسم إلى قسمين،
المادة مشكل أساسي الموضوعات
تناقش ة
ة
األدبية الكبيرة في هذا العصر ،وهي ة
ة
شعر ويشمل :شعر التأسيل ،أثر الشعر المشرقي ،شعر الغربة والحنين ،شعر الطبيعة ،شعر رثاء
ة
األندلسية ،أثر الشعر األندلسي في شعراء التروبادور.
المدن ،الموشحات واأللجال ،شعر المعارضات
ة
ة
ونلر ،ويشمل :أثر النلر المشرقي في النلر األندلسي ،أثر النلر األندلسي في النلر األوروبي ،عالمات
ة
ة
ة
تطل المادة على أشهر خصاهص أدب هذا العصر ،وأشهر
تفرد النلر
ة
األندلسي .وفي غمرة هذا كةله ،ة
ة
المكانية ،ممختل أشكالها في األدب وإنتاجه.
االجتماعية ،والفكرةية ،و
السياسية ،و
أدماهه ،وأثر الحياة
ة
ة
ة
()0-3:3

) (401327علم النحو ()3
((Syntax 3

متطلب سابق(401322) :
تتناول هذه المادة الم رور محرف ال ر ،ومعاني حروف ال ر(الزاهدة ،والشبيهة مالزاهدة)،
واإلضافة اللفظية ،واإلضافة الحقيقية (المح ة) ،والتوام  :العط  ،والتوكيد ،والنع  ،والبدل .وأخي ار
ال مل ،وأشباه ال مل التي لها محل من اإلعراب ،وال مل وأشباه ال مل التي ال محل من اإلعراب،

والمصدر المؤول.
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()0-3:3

) (401328علم الداللة والمع م

)(Semantic and Lexicography
متطلب سابق :ال يوجد.

عرف هذا المقرر الطلبة مماهية علم الداللة لغة واصطالحا .ويتناول –معد للا -نشأة علم
ي ة
الداللة ،وتطوره ،وأبرل الرؤى التي قمدمها ،وعالقته معلم المع م .كما يعرف الطالب إلى علم المع م،
ويبسط القول فيه من حيل :نشأته ،وأهم ق اياه :حركة التأليف المع مي ،أبرل المدارس المع مية،

الفرق بين معاجم األلفاظ ومعاجم المعاني ومصادر كل منهما ،التأليف المع مي في العصر الحديل،
دور الم ام اللغوية للنهوض مه ،المشكالت التي تواجهها صناعة المعاجم الحديلة (المآخذ عليها،
وكيفية عالجها) .كما تسلط ال وء على المعاجم الحاسوبية ،وأهميتها ،وآلية استخدامها ،وأشهر البرام ،

والتطبيقات ،والمواق اإللكترونية ،التي تهتم مالمعاجم العربية.

) (401341اللسانيات

)(Linguistics

()0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد.

قدم هذا المقرر صورة واضحة للسانيات ،وهو علم حديل نسبيا ،يسعى إلى دراسة اللغة دراسة
ية
علمية .يبدأ المقرر مالحديل عن اللغة (تعريفها ،ونشأتها ،وأهم خصاهصها ،ووظاهفها) ،ثم يوضح

مفهوم اللسانيات ،ومراحل نشأتها ،وأهم فروعها (التاريخية ،والمقارنة ،والوصفية ،والتقابلية ،والتطبيقية).

كما يتناول المقرر مدارس اللسانيات (التحليل الشكلي ،براغ ،لندن ،كوبنهاجن ،التحويلية التوليدية)،

وأهم أعالمها ،وعالقة اللسانيات مالعلوم األخرى ،ومستويات تحليل البنية اللغوية لسانيا (صوتا ،صرفا،

نحوا ،داللة).

()0-3:3

) (401350علم البالغة واألسلوبية

)(Rhetoric and Stylistics
متطلب سابق :ال يوجد.

عرف هذه المادة الطلبة مالمفهوم العام للبالغة العربية وفنونها المختلفة :علم المعاني ،وعلم
ت ة
البيان ،وعلم البدي  ،في نمالج تطبيقية عامة من هذه الفنون ،وربط مفاهيم المدارس البالغية العربية،
مالمفاهيم النقدية والبالغية الحديلة لتكوين قاعدة نظرية وتطبيقية مناسبة لدى الطلبة ،في م ال

التحليل األسلوبي للخطاب األدبي في أشكاله المختلفة ،بوص

علم األسلوبية جس ار يصل بين علم

عرف المادة ممناه األسلوبية
اللغة الحديل وتحليل النص األدبي في بنيته اللغوية الداخلية .كما ت ة
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الحديلة ،وتأثيرها في مناه النقد الحديلة .وتعال كذلا لغة األدب ،وخصاهصها المتميزة عن األساليب

اللغوية األخرى ،وتنحو في للا منحى تطبيقيا بتحليل عدد من النصوص األدبية تحليالا أسلوبيا

لسانيا.

()0-3:3

) (401440منه البحل في اللغة واألدب
)(Research Methodology in Language and Literature
متطلب سابق :ال يوجد.

تهتم مادة منه البحل في األدب واللغة بدراسة دالالت مصطلح (منه ) في المعاجم اللغوية،

وعالقة المصطلح اللغوي مالمدلول العلمي ،والتعرف إلى دراهق المنه قديما وحديلا مشكل عام،
واستخراج المادة األدبية واللغوية من مصادرها األولى ،ومعرفة أهم المناه البحلية عند العرب ،ومنه

مؤرخي األدب ونمقاده وعلماء اللغة ،ومعرفة المنه التاريخي النقدي ،ومنه التوثيق والرواية ،والمنه

التحليلي ،وأبرل رواد كل منه  ،ومعرفة أبرل مناه البحل األدبي الحديل ،وبيان أثر هذه المناه

مر بها التأليف قديما في ميداني األدب
في البحل األدبي واللغوي ،وتس يل حركة النمو والتطور ،التي م
واللغة.

()0-3:3

) (401441األدب الحديل ( :)1شعر
))Modern Literature 1: Poetry
متطلب سابق(401218) :

على

عرف هذه المادة بتطور الشعر العربي منذ عصر النه ة إلى ظهور تيار الحداثة ،وتق
ت ة
الحر) ،مملالا في شعراء
عوامل النه ة ،وات اهات الشعر( اإلحياهية ،والرومانسية ،والواقعية ،والشعر ة
مراحل التحول والتطوير ،وترصد المادة العوامل التي أسهم في تشكيل مالمح القصيدة العربية الحديلة

معنى ومبنى.

()0-3:3

) (401443النقد الحديل

)(Modern Criticism

متطلب سابق(401323) :
ي عل هذا المساق الطالب قاد ار على اإللمام م مي مناه النقد األدبي الحديل ،م العمل على

تدريبه على كيفية تحليل النص األدبي ،عبر هذه المناه التي يدرسها .كما يحرص المقرر على

تعريف الطالب مأبرل النقاد العرب والغربيين وللا مإي اح المعالم الكبرى لمناه هم .ومن مهامه –
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يتعرف الطالب إليها مالمناه
كذلا -تدريب الطالب على فهم جماليات النص ،وفق ا ألدوات نقدية ،م

التي يدرسها.
)(401444

األدب المقارن

()0-3:3

)(Comparative Literature
متطلب سابق(401323) :

عرف هذه المادة مم االت األدب المقارن ،وأهميته ،ونشأته ،ومناه ه ،وتق
ت ة
العربية في هذا العلم ،وتتعرض لعوامل التفاعل ،والتأثر المتبادل بين آداب الشعوب واألمم المختلفة،

على المحاوالت

ولمصادر االختالف والتنوع فيما بينها .ف الا عن القيم اإلنسانية المشتركة فيها .ثم تعرض مالتحليل
المقارن لعدد من األعمال األدبية العربية واألجنبية ،ول ملة من نمالج التفاعل بين األدب العربي
واآلداب األجنبية قديم ا وحديل ا.

()0-3:3

) (401446األدب الحديل ( :)2رواية
))Modern Literature 2: Novel
متطلب سابق(401240) :

يدرس الطلبة في هذه المادة الرواية العربية ،منذ نهاية القرن التاسِ ِ عش ِِر وحتى الوق

الحالي.

ويتعرف الطِِالِِب في هِِذا المس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِاق إلى م موعِِة المؤثرات الفكريِِة الحِِديلِِة ،التي أثرت في األدب
العربي الحديل عموم ا ،وعلى الرواية مش ِ ِ ِِكل خاص .كما يق

المقرر لبالة التيارات الرواهية المتعددة

السِِاهدة على مدار تاريخ الرواية العالمية ،التي تأثرت بها الرواية العربية .والمقرر يولي عناية خاصِِة

ويدرب الطلبة على كيفية تحليل الرواية ،وفقا لهذه التطورات.
للعناصر الفنية وتطوراتها ،ة
()0-3:3

) (401449الصوتيات
)(Phonetics

متطلب سابق :ال يوجد.

حدد موضوعه ،وم اله ،وأهميته ،وأهم
عرف هذا المقرر معلم األصوات مشكل عام ،وي ة
ي ة
مصطلحاته .يتحدث المساق -معد للا -عن عملية إنتاج الصوت اللغوي (أع اء النطق ،مخارج
األصوات ،صفات األصوات ،كيفية النطق) ،م التركيز على النظام الصوتي العربي ،وربط للا

م هود أبرل علماء اللغة العربية المتقدمين في م ال دراسة الصوت اللغوي .كما يعرض المقرر
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لتصنيف األصوات (صامتة وصاهتة) ،ويبسط القول في نظرية (الفونيم) ،والمقاد الصوتية ،وعالقة

الصوت مالسياق عند اللسانيين.

()0-3:3

) (401465أدب العصور المتتامعة

)(Consecutive Era Literature
متطلب سابق(401218) :

تتناول هذه المادة دراسة األدب في العصور التالية :الفادمي ،واأليوبي ،والمملوكي دراسة تحليلية

منه ية .وتتناول نصوصا أدبية مختارة ألعالم الشعر والنلر ،تتخذها وسيلة للتعرف إلى خصاهص

األدب في هذه العصور ،م االهتمام مأثر الحروب الصليبية على أدب العصرين األيوبي والمملوكي.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 15س.م).
()0-3:3

( )401110مقدمة في اللغة العبرية

)(Introduction to Hebrew Language
متطلب سابق :ال يوجد.

األولية للغة العبرية الحديلة .ويسعى المساق إلى تعريفه
تهدف ة
المادة إلى تعليم الطالب األسل ة
مالعالقة بينها وبين العربية ،وتمكينه من إتقان مهارات :القراءة والكتامة ،واالستماع ،والمحادثة ،بنسبة

جيدة .كما تهدف إلى تزويده بلروة لغوية تصل إلى ( )1500كلمة ،هي أكلر المفردات تداوالا في
ة
االستعمال اليومي.
()0-3:3

) (401325أساليب تدريل اللغة العربية

)(Arabic Teaching Methods
متطلب سابق :ال يوجد.

يزود هذا المقرر الطلبة مالمهارات المنه ية الاللمة لتعليم اللغة العربية ،وتتناول مالتفصيل أهداف
ة

تعليم اللغة تعليم ا وظيفي ا ،والسبل التي تحقق تلا األهداف ،م االهتمام -مشكل خاص -مطريقة

الوحدة ووساهل التقويم ،وتقديم نمالج تطبيقية لكل للا.

( )401430اللسانيات التطبيقية

)(Applied Linguistics

()0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد.

ي ةق
فصل القول في اللسانيات
فر هذا المقرر بين اللسانيات العامة واللسانيات التطبيقية ،وي ة
التطبيقية ،من حيل :التعريف ،والنشأة ،والموضوع ،والطبيعة ،والحدود ،واألهداف .ويتحمدث المساق
معد للا -عن المصادر األساسية للسانيات التطبيقية (علم اللغة ،وعلم النفل ،وعلم االجتماع،والتربية) .ويبسط المقرر القول في الم ال األساسي لهذا العلم وهو تعليم اللغة لغير النادقين بها أو

ألبناهها ،من حيل :المقارنة الداخلية والخارجية الختيار المحتوى المناسب ،وتحليل األخطاء .ويعرض
المساق ألبرل فروع هذا العلم (اللسانيات النفسية ،واللسانيات االجتماعية ،واللسانيات الحاسوبية،

واللسانيات التقابلية ،واللسانيات ال غرافية ..إلخ) .ويختم المقرر مالحديل عن معض م االت اللسانيات

التطبيقية ،ملل :الترجمة ،وصناعة المعاجم ،واالختبارات اللغوية ،وتعليم اللغة ألغراض خاصة ..إلخ.
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()0-3:3

) (401445علم النحو ()4
((Syntax 4

متطلب سابق(401327) :

درب هذه المادة الطلبة على إتقان اللغة بتوظيف ما حصلوه من علم مقواعد العربية الصحيحة،
تة
وتمكينهم من تطبيق هذا المحصل على أشكال عملية مفيدة ،ت علهم قادرين على التعامل م النصوص
المختلفة ،تعامال يقودهم إلى تقويم ألسنتهم وأقالمهم ليصبحوا قادرين على التحدث ،وصياغة

النصوص ،وفقا لمعايير الصحة والصواب ،والتعبير عما يريدون من غير لحن .وتتخذ المادة دامعا
تطبيقيا في الغالب ،يشتمل على تطبيقات نحوية  ،وإعراما متنوعا لم موعة من اآليات القرآنية،
وتعرف الطالب مكتب إعراب القرآن الكريم ،وكتب إعراب الحديل الشريف،
ونصوص شعرية ونلرية .ة
والكتب التي تناول إعرام ا تطبيقي ا لنصوص شعرية ،ونلرية ،ونمالج لكل منها.
()0-3:3

) (401450األدب الحديل ( :)3دراما

))Modern Literature 3: Drama

متطلب سابق(401240) :
يتناول هذا المساق التعريف بنشأة الفن المسرحي منذ ارتباده مالطقوس الدينية القديمة في اليونان
انتهاء مالمرحلة الحديلة ،كما يعرف الطالب ممفاهيم مسرحية مختلفة ملل ( الدراما والتراجيديا والكوميديا
ومبدأ الوحدات اللالث والتطهر والتغريب) وغيرها .كما يتطرق ألبرل األسماء العالمية والعربية المعروفة
في هذا ال نل األدبي ،م مراعاة أبرل مفاصل التطورات الفنية التي درأت على المسرح ،م قراءات
نقدية متعددة لمسرحيات متنوعة عالمية وعربية.
()0-3:3

) 401452لغة األدفال وأدبهم
)(Literature & Children's Language
متطلب سابق :ال يوجد.

عرف هذه المادة الطلبة ممفهوم أدب الطفل وفلسفته فتقدم لهم معايير ومرجعيات يمكن االحتكام
ت ة

إليها في تقييم الفنون األدبية المختلفة ،التي تقمدم للطفل في مختل

مراحله العمرية ،وفقا ألصول تربوية

ومعرفية ،وأخرى أدبية لغوية فنية .وهو ما ي ري وفق خطة يحكمها جانبان :نظري ،وتطبيقي يعاين
الطلبة فيه كتب األدفال عن قرب ،م تغليب التركيز على النمو اللغوي عند الطفل ،تبع ا للنظريات

الدراسية الحديلة.
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()0-3:3

) (401460قراءة النص

)(Text Analysis

متطلب سابق(401443) :

يتناول هذا المساق التعريف ممفهوم النص ،وما يتعلق بذلا من نظريات في العلم النقدي الحديل،

ثم يتوق

مالدراسة والتحليل عند النص نفسه ،مما فيه من مكونات مختلفة ابتداء من المواليات

النصية( العنوان ،واالقتباس االستهاللي ،واإلهداء ،)..ودالالتها ،ثم المكونات اللغوية ،واألسلوبية،

والتناصات ،واإلحاالت المختلفة ،م التأكيد –داهما -على أن أي قراءة للنص ،ي ب أن تنطلق من
داخل النص نحو الخارج ،ومن ثم استخدام اإلحاالت الخارجية ،التي يشير إليها النص في التأويل،

واستقبال الداللة ،م التركيز على العالقة بين النص والمتلقي اهتداء بنظريات التلقي الحديلة.
()0-3:3

) (401461إع ال القرآن

)(Inimitability of the Holy Qura’an
متطلب سابق :ال يوجد.

مكن هذه المادة الطلبة من تقدير وجوه التفوق البياني للتنزيل العزيز .كما تتناول مظاهر البيان
ت ة
القرآني على المستوى :الصوتي ،والصرفي ،والداللي ،ومستوى النظم ،وأساليب البيان خاصة .وتقوم
–كذلا -على تحليل نصوص قرآنية في ضوء أنظار األواهل من جهة ،ومعطيات التحليل األسلوبي

الحديل من جهة أخرى.

) (401464الحركة األدبية المعاصرة في فلسطين واألردن

()0-3:3

)(Palestine & Modern Literature in Jordan
متطلب سابق(401218) :

تتناول هذه المادة حركة األدب المعاصر في فلسطين واألردن ،نشوءا وارتقاء ،وللا في إدار

التغييرات النوعية في البنى السياسية ،واالجتماعية ،واللقافية .كما تهدف إلى ربط هذه الحركة ممليالتها
في ساهر األقطار العربية ،م إبرال مالمح التميز والخصوصية ،وللا في دراسات نصية مختارة،

ألعالم المبدعين ،ممللة الت اهات هذه الحركة على مستوى الشعر ،والقصة القصيرة ،والرواية.
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()0-3:3

) (401467أديب عربي حديل

)(A Modern Arabic Literature
متطلب سابق(401218) :

تعرض هذه المادة لعلم من أعالم األدب العربي الحديل ،مبرلاة إسهاماته في تطوير حركة األدب

الحديل ،واالت اه األدبي الذي ينتمي إليه ،والق ايا التي شغلته ،ومحاور إبداعه ،ومصادر ت ربته ،

وخصاهص أسلوبه الفني ،وللا في داهفة من نصوصه اإلبداعية.

) (401469كتامة إبداعية ماللغة العربية

()0-3:3

)(Creative Writing in Arabic
متطلب سابق :ال يوجد.

تعنى هذه المادة بتعريف الطلبة إلى مفهوم الكتامة اإلبداعية ،وتمييزها من أنواع الكتامات األخرى:

العلمي منها ،والرسمي ،وغيرها .ويتعرف الطلبة فيها إلى أنواع الكتامة اإلبداعية (القصة القصيرة،

والشعر ،والمسرحية ،والخادرة ،والرواية ،والسيرة ،والمقالة ،والسيناريو اإللاعي والتلفزيوني ،وغيرها)،
ماإلدالع على خصاهصها األسلوبية العامة لتحقيق خبرات فنية وجمالية لديهم ،ومن ثم التدرب على
ممارسة الكتامة اإلبداعية ،ممحاولة تملل تلا النمالج ومقاربتها .وتسعى المادة إلى تبصير الطلبة

بتقنيات الكتامة اإلبداعية ،وأسسها ،وكيفية ارتقاهها ماللغة العادية إلى مستوى اللغة ال مالية اإلبداعية.

تمكنهم
كما تطمح إلى تمكينهم من ممارسة الكتامة اإلبداعية تطبيقي ا ،وتزويد الموهوبين منهم ،مأدوات ة
من تطوير مواهبهم وخبراتهم.

()0-3:3

) (401470المصادر األدبية واللغوية

)(Literature & Sources of Linguistics
متطلب سابق :ال يوجد.

األدبية األساسية تمكين ا لهم من متامعة
عرف هذه المادة الطلبة إلى المصادر اللغوية ،والنحوية ،و ة
ت ة
المعرفة والبحل في م ال التخصص .وتتناول -كذلا -أمهات كتب التراث اللغوي ،والنحوي ،واألدبي
ة
في العربية تناوالا مباشراا ،داالا على موضوعاتها ،وليمتها ،ودرق االنتفاع بها .وتتطرق إلى تاريخ

المع م العربي ،ومدارسه ،وأشهر المعاجم العربية .كما تتناول كتب المصطلحات في العربية قديما
وحديل ا.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 6س.م).

) (401115التاريخ القديم والتاريخ الحديل

()0-3:3

)(Ancient and Modern History
متطلب سابق :ال يوجد.

المادة موضوعات مختارة من التاريخ القديم والتاريخ الحديل .يعرض في ال زء األول
تتناول هذه ة
منها للح ارات التاريخية القديمة :السومرية ،الكنعانية ،المصرية ،اليونانية ..وفي ال زء اللاني ،يتعرف
الطالب إلى أهم المحطات الح ارية في التاريخ األوروبي الحديل :عصر النه ة ،وعصر التنوير،
واللورة العلمية ،واللورة الصناعية .كما يلم مالنظم االجتماعية /السياسية التي ظهرت في أوروبا:

الرأسمالية ،االشتراكية ،الديمقرادية .وتتناول المادة في ال زء الرام  ،معض المحطات الفاصلة في
التاريخ العربي الحديل :اتفالية سايكل بيكو ،اللورة العربية الكبرى ،الحركة الصهيونية .ماإلضافة إلى
جوانب من تاريخ األردن ،النه ة العربية الحديلة وأعالمها .وفي ال زء الخامل ،يتعرف الطالب إلى

ثالث من المنظمات الدولية واإلقليمية المعاصرة :منظمة األمم المتحدة ،جامعة الدول العربية ،منظمة
المؤتمر اإلسالمي.

()0-3:3

) (401462الفلسفة اإلسالمية
)(Islamic Philosophy
متطلب سابق :ال يوجد.

تعرض هذه المادة للصراعات السياسية في صدر اإلسالم ،وما ن م عنها من ظهور أحزاب وفرق،

وتخص مالدرس الفرق الكالمية ،ونشأة علم الكالم وتطوره .كما تعرض لحركة النقل والترجمة إلى اللغة

العربية ،ولنشأة الفلسفة اإلسالمية وتطورها ،وألشهر أعالمها .وتعنى هذه المادة في ثنايا العرض
والتحليل ببعض الق ايا ،التي شغل

المتكلمين والفالسفة ،مما له صلة ماللغة ،واألدب ،والمنطق،

وآداب ال دل ،وكذلا مأدب معض الفرق والمتكلمين ،والفالسفة ،ملل :الخوارج ،والشيعة ،والمعتزلة،

وابن سينا وغيرهم.
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اتصل بنا
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