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كلية اآلداب والعلوم
نبذه عامة
ُ
سست الجامعة في عام ُ 1991كليّتان إث َنتان :إحداهما لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم
تأ
أن
منذ
أنشئَت
ّ
ِ
ُد ِمجت الكليتان م ًعا في العام الجامعي  2004 / 2003باسم كليّة اآلداب والعلوم.
تمنَ ُح الكليّة الدرجةَ الجامعيّة األولى (البكالوريوس) في اللغة العربيّة وآدابها ،واللغة اإلنجليزية
الصف ،وتربية
وآدابها ،واللغة اإلنجليزية /الترجمة ،واللغة الفرنسيّة واإلنجليزيّة وآدابهما ،و ُمعلّم ّ
تخصص
الطفل ،والكيمياء ،والرياضيات .وكذلك تمنَح الدرجة الجامعيّة الثانية (الماجستير) في
ّ
وتخصص اللغة العربيّة وآدابها.
الترجمة اإلنجليزية،
ّ
تخصصاتهم
يدرسونها في مجاالت
ّ
يُسهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -إلى جانب المواد التي ّ
الحرة).
المختلفة  -بتدريس المتطلبات الجامعية (اإلجبارية ،االختياريةُ ،
تهيئ الكلية إلى جانب َمه ّمات التدريس البيئة ال ِعلميّة المناسبة ألعضاء هيئاتها األكاديمية لالشتغال
سسة
بالبحث العلمي والتأليف ،بحيث أصبحت الكلية مركزا للبحث على ق ْد ٍر ُمتسا ٍو مع كونِها مؤ ّ
رص الكاملة ألعضائِها لل ُمشاركة في المؤت َمرات ،والنّدَوات ال ِعلمية
للتدريس
الجامعي .وتُق ّد ُم الكلية الفُ َ
ّ
َ
مي .وتوفّ ُر اإلمكانات العلميّة والماديّة واإلداريّة جمي َعها
ل
والعا
العربي
َين
د
عي
الص
وعلى
األردن،
داخ َل
ّ
ّ
ّ
مثل هذه المؤتمرات ،والنّدوات بمبادرة من أقسا ِمها المختلِفة.
ل َعقد ِ
الرؤية
تسعى كلية اآلداب والعلوم إلى تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة لتخريج طالب قد إكتسبوا،
على إختالف تخصصاتهم ،المعرفة الشمولية والمهارات المهنية الممتازة التي تؤهلهم للمنافسة
باقتدار في سوق العمل ،وتعزز لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إلى النجاح في مستقبلهم العملي،
وتجعل منهم أعضاء نافعين في مجتمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واإلستعداد للتعامل مع تحديات
العالم الحديث ومتغيراته المتسارعة .كما تسعى في الوقت نفسه إلى التميز بكونها مركزاً بحثيا
متقدما ،من خالل ما ينفذه األكاديميون فيها من بحوث ودراسات تغني المعرفة اإلنسانية ،وتسهم في
تطوير المجتمع المحلي .
الرسالة
 تقدم لطالبها برامج تعليمية عالية الجودة وذات مستوى عالمي في مختلف التخصصات التي
تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة بهدف تطويرها نحو األفضل.
 توجه الطاقات العقلية والنفسية لدى طالبها نحو الخلق واالبتكار والنقد ،والتفكير المستقل،
وفضول االطالع المعرفي ،والبحث العلمي ،والتعلم الذاتي ،واالستمرار في اكتساب المعرفة حتى
بعد التخرج ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين ،واالستعداد الكفؤ لحل المشكالت.
 تُقيم العملية التعليمية لديها على أساسين متكاملين :إكساب الطالب المعرفة النظرية الكاملة في
مجال تخصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية في هذا التخصص.
 تستقطب الكلية خيرة الكفاءات من األساتذة المتخصصين والباحثين المتميزين والفنيين المهرة،
وتوفر في أقسامها المختلفة المختبرات المجهزة بأحدث المعدات التقنية ،وتحرص باستمرار على
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تنمية مقتنيات مكتبة الجامعة العامة من المصادر والمراجع التي تخدم أكاديميها وطالبها على
السواء في اختصاصات الكلية المختلفة.
األهداف
 تزويد الطلبة بالمعرفة الضرورية لمجابهة مشكالت العصر وتحدياته.
 تقديم خطط دراسية عالية الجودة لمختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة تجمع بين العلوم واآلداب.
 االهتمام بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء المكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتطويره نحو األفضل.
 تقديم دراسات عليا في التخصصات اإلنسانية والعلمية.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الكيمياء.
 قسم اللغة العربية وآدابها.
 قسم العلوم التربوية.
باإلضافة إلى مركز اللغات.

 قسم الرياضيات.
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها.
 قسم اللغات الحديثة.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).
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قسم اللغة العربية وآدابها
نبذة عامة
َ
ثالث
سالم ،وهو ابنُ
وأو ُل من تكلّمها إسماعي ُل بنُ إبراهي َم عليهما ال ّ
اللغةُ العربيّة هي لغة العر ِ
بّ ،
َعش َْرةَ سنة ،تعلّمها من قبيل ِة ُجرهم ل ّما نشأ َ بينهم ،ومن اثني عشر ابنا عظي ًما له نَش ََر هللاُ الل َغةَ
والعربي ُم ٌ
نماز
األرجح أنَّ من تكلّمها كانَ عربيّاً.
ربي فكان
العربيّة
ُ
َ
ُّ
والعرب .وقد اختلفَ العلما ُء في ال َع ّ
ُ
ُ
نزَ
س حتّى يومنا.
النا
أيدي
بين
قرأ
ي
ل
زا
ال
َّس
د
مق
كتاب
بها
ل
التي
ة
ي
العرب
ه
ت
غ
ل
ب
،
ه
غير
من
ُ
ٌ
ٌ
ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
اإلسالم آخر دياناتِ ِه .يقول
خصها هللا أنْ كانت لغة
ت ،وأجملُها بياناً ،وقد ّ
واللغة العربيّة هي أوس ُع اللغا ِ
ِ
َ
َ
فرض ،وال
سن ِة
ٌ
ب وال ُّ
واج ٌ
ّين ،ومعرفتُها ف ْر ٌ
ابن تَ ْي ِمية" :إن نَ َ
ب ،فإنّ ف ْه َم الكتا ِ
ض ِ
فس اللغ ِة ِمنَ الد ِ
واجب".
الواجب إال بِ ِه فَ ُه َو
يُف َهما إال بفهم اللغ ِة العربيَّ ِة ،وما ال يَتِ ُّم
ٌ
ُ
الحضاري ،فقد حملت ،وال زالت إرثاً
ترف بها وبدو ِرها
ّ
واللغةُ العربيّةُ هي إحدى اللغات الحيّة ال ُمع ِ
طالب المعرف ِة كانوا يتعلّمونها
حضاريّا ً عظيماً ،وقد كانت لغة
العلم والمعرف ِة زمانا ً طويالً ،حتّى إنَّ
َ
ِ
ْ
ّ
ضعف أهلِها ،وبُطء مسيرها.
أداةً لتعلُّ ِم العلوم والمعارف .وهي لم تتوقف عن ذلك رغم
ِ
تاريخ قسم اللغة العربيّة وآدابها في جامع ِة البترا:
مر قسم اللغة العربية منذ إنشائه وحتى اليوم بعدة مراحل:
ّ
المرحلة األولى :مرحلة التأسيس:
عام هو قسم
بدأ قسم اللغة العربيّة مع بداية افتتاح جامعة البترا عام 1991م ،فكان ضمن
قسم ٍ
ٍ
ْ
ق
ن
ي
و
وآدابها،
ة
ي
ت،
س ُ
َ ُ
ُ
ورئيس أ.د .داوود عبده ،وكان ينقس ُم إلى قسمين :قسم اللغ ِة العرب ّ ِ
اللغويا ِ
سقه أ.د .علي حجاج .وكانَ القسم وقتها يقوم
أعماله د .أحمد الخطيب آنئ ٍذ ،وقسم اللغ ِة اإلنجليزيّة ،وين ّ
الحصول على شهاد ٍة في
ت القسم في
بتدريس متطلبات الجامعة ألقسامها المختلف ِة ،وتدريس متطلبا ِ
ِ
اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها.
المرحلة الثانية :مرحلةُ التطوي ِر:
لتتواكب
خطط ِه
نفس ِه نظرةَ الناقِ ِد الباني ،فشر َع في تعديل
َ
ِ
بدأَ فيها قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها ينظ ُر إلى ِ
رسم طريقِ ِه نحو
شر َع في
ت المرحل ِة ،وجع َل هذا ديدناً له حتّى اليوم ،كلما طرأ جديد .كما َ
مع مستجدا ِ
ِ
وافتتاح مرحل ٍة جديد ٍة في
لتعليم العربيّ ِة لغي ِر الناطقين بها ،مع قسم اللغ ِة اإلنجليزيّ ِة.
افتتاح مرك ٍز
ِ
ِ
ِ
تعليم العربيّ ِة لطلب ِة الدراسات العليا.
المرحلة الثالثة :مرحلة التقدّم:
درس اللغة
ُ
بعد قرابة العشرين عاما ً من المرحلة التأسيسيّ ِة ،بدأ قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة في جامع ِة البترا ،يُ
ت ذلك ،وموافقة مجالس الجامع ِة ،ومجلس التعليم
العربيّة لمرحل ِة الماجستير ،بعد
استكمال متطلبا ِ
ِ
العالي.
ينظر إليها قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامعة البترا:
أما المرحلة القادمة التي
ُ
ْ
فيتطل ُع قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامع ِة البترا ،أن يتحول إلى كلية اللغة العربيّة وآدابها ،وهي
رأسها كتابة
ت الدقيق ِة في
ض َم عدداً من
ّ
كليّةٌ يحلُ ُم القس ُم أنْ ت ُ
علوم العربيّ ِة اإلبداعيّ ِة وعلى ِ
التخصصا ِ
ِ
لألعمال التلفزيونيّة ،واإلذاعيّة ،والسينمائيّة...
السيناريو ،والحوار
ِ
الشّهادات العلمية التي يمنحها قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامعة البترا:
يمنح قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامع ِة البترا:
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تأسيس ِه.
الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في علوم العربيّ ِةُ ،م ْذ
ِ
وبعد افتتاح مرحل ِة الماجستير بدأ يَمنَ ُح الدّرجةَ العلميّةَ العليا األولى (الماجستير).

الرؤية
ً
ً
يسعى قسم اللغة العربية إلى أن يكون قسما متميّزا في تقديم مستوى رفيع من المعرفة في اللغة
العربية وآدابها وعلومها خدمة للمنطقة ،وحفاظا ً على عنصر أساسي من عناصر هوية األمة.
الرسالة
 تنمية ملكة النقد والقدرة على تذوق نص أدبي ومحاكمته.
 تعزيز االنفتاح الذهني ،والقدرة على الحوار البناء مع اآلخرين.
 خلق حالة من التوازن المعرفي لدى الطلبة بين الماضي والحاضر ،وذلك عن طريق ما يستجد من
مناهج نقدية حديثة.
 توظيف اللغة لخدمة تخصصات خارج القسم مثل :الصحافة واإلعالم والتربية.
 توعية الطلبة بأهمية اللغة واألدب في حياتهم االجتماعية والثقافية.
األهداف
 تخريج طلبة متخصصين في اللغة العربية وآدابها بنوعية جيدةُ ،مزودين بالقدرة على الدخول في
مجال العمل ،فضالً عن االلتحاق ببرامج الدراسات العليا ،وذلك بتحقيق مطالب معرفية ومهارية
وأدائية وتربوية في مجال التخصص ،فضالً عن المراجعة الدورية المنتظمة لخطة القسم الدراسية
وإضافة ما يلزم إليها.
 تزويد الطلبة من مختلف التخصصات في الجامعة بالمهارات اللغوية التي تخدم في دراستهم
الجامعية ،وذلك من خالل ما يدرسونه في متطلبات الجامعة اإلجبارية (اللغة العربية ،1اللغة
العربية ،) 2وتحسين مستوى هذين المقررين باستمرار عن طريق تطويرهما بما يتالءم مع التعليم
المهاري؛ إضافة إلى مقررات الكلية اإلجبارية واالختيارية التي يطرحها القسم.
 المشاركة الفاعلة في تحسين نوعية الحياة األكاديمية في الكلية والجامعة ،وذلك بالمشاركة في
األنشطة واللجان الثقافة واألكاديمية المتعددة.
 تحسين عالقات القسم  /الجامعة بالمجتمع المحلي ،وذلك بالمشاركة في الفعاليات والندوات
والمؤتمرات ،والعضوية في المؤسسات الثقافية والفكرية على وجه الخصوص؛ فضالً عن عقد
الندوات والمؤتمرات في رحاب الجامعة بمشاركة متخصصين من الجامعة ومن خارجها أيضاً
 العمل على رفع المستوى األكاديمي ألعضاء هيئة في القسم ،وذلك عن طريق خلق روح المنافسة
العلمية اإليجابية بالبحث والنشر والتحقيق والتأليف ،سواء ما كان في مشاريع مشتركة ،أو
بحوث فردية.
 التواصل المستمر مع إدارة مكتبة الجامعة من أجل تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ،أو كتابة
تقارير ،وكذلك استعراض إمكانية تطوير المجموعة الخاصة بكتب اللغة العربية وآدابها في
المكتبة.
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جامعة البترا

University of Petra

كلية اآلداب والعلوم

Faculty of Arts and Sciences

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

Arabic Language & Literature
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)2018/2017(

اللغة العربية وآدابها

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language(2) (Compulsory for
this Major)
6
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
6
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture &
Health) (3 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (9 Hours)
3
The Art of Writing & Composition
9
3
Teaching Thinking
3
Methods of Scientific Research
Faculty Elective Requirements (12 Hours)
3
Arabic Language Issues in the
Modern Age
3
Literary Appreciation
12
9400122
3
English Language - Paragraph
Writing
9400121
3
English Language - Basic Grammar
3
French Language

12

) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)) (إجباري لهذا التخصص2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
) ساعات6(
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات3( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعات9( متطلبات كلية إجبارية
فن الكتابة والتعبير
401103
تعليم التفكير
405108
أساليب البحث العلمي
406103
) ساعة12( متطلبات كلية اختياريّة
قضايا اللغة العربية في العصر الحديث
401104
تذوق الفنون األدبية
 كتابة الفقرة- لغة إنجليزية

401203
402103

 قواعد أساسية- لغة إنجليزية
اللغة الفرنسية

402104
402108

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 (66 Hours)
3
Pre-Islamic Poetry
3
Syntax (1)
401211
3
Islamic & Umayyad Poetry
3
Metrics & Prosody in Poetry
3
Morphology
401213
3
Poetry in the Abbasid Period
3
Old Arabic Prose
3
Lexicology
401212
3
Syntax (2)
3
Classical Criticism
3
Arabic Teaching Methods
66
401218
3
Andalusian Literature
401322
3
Syntax (3)
3
Rhetoric & Stylistics
3
Research Methodology in Language &
Literature
401218
3
Modern Literature (1) (Poetry)
3
Linguistics and Phonetics
401323
3
Modern Criticism
401323
3
Comparative Literature
401240
3
Modern Literature (2) (Novel)
401218
3
Consecutive Era Literature
3
Sources of Linguistics & Literature
Department Elective Requirements (15 Hours)
3
An Introduction to Hebrew Language
3
Applied Linguistics
401327
3
Syntax (4)
3
Philology
3
Language Editing & Proofreading
401218
3
Modern Literature (3) – (Drama)
3
Psycho & Socio- Linguistics
15
3
Children's Language & Literature
401443
3
Text Analysis
3
Inimitability of the Holy Qur’an
3
Modern Literature in Jordan &
Palestine
401218
3
A Modern Arabic Literate
401240
3
Written & Spoken Arabic
3
Creative Writing in Arabic
Department Supportive Compulsory Requirements (6 Hours)
3
Ancient and Modern History
6
3
Islamic Philosophy
Free Requirements (0 Hours)
0
135
Total Hours
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مدخل إلى علم النفس
405101
مهارات التواصل بين األشخاص
405109
مبادئ التربية
406101
تاريخ الفكر العربي
406218
االتصال والمجتمع
409103
اإلعالم العربي المعاصر
409205
) ساعة66( متطلبات قسم إجبارية
الشعر الجاهلي
401211
)1( علم النحو
401212
الشعر اإلسالمي واألموي
401213
العروض واإليقاع الشعري
401215
علم الصرف
401216
الشعر في العصر العباسي
401218
النّثر العربي القديم
401240
علم المعاجم
401320
)2( علم النحو
401322
النقد القديم
401323
أساليب تدريس اللغة العربية
401325
األدب األندلسي
401326
)3( علم النحو
401327
علم البالغة واألسلوبية
401350
منهج البحث في اللغة واألدب
401440
)) (شعر1( األدب الحديث
401441
صوتيات
401442
ّ اللسانيات وال
النقد الحديث
401443
األدب المقارن
401444
)) (رواية2( األدب الحديث
401446
أدب العصور المتتابعة
401465
المصادر األدبية واللغوية
401470
) ساعة15( متطلبات قسم اختياريّة
مقدّمة في اللغة العبرية
401110
اللسانيات التطبيقية
401330
)4( علم النحو
401445
فقه اللغة
401447
التّحرير والت ّدقيق اللغويّان
401448
)) (دراما3( األدب الحديث
401450
علم اللغة النفسي واالجتماعي
401451
لغة األطفال وأدبهم
401452
قراءة النص
401460
إعجاز القرآن
401461
الحركة األدبية المعاصرة في األردن
401464
وفلسطين
أديب عربي حديث
401467
العربية كتابة ومشافهة
401468
كتابة إبداعيّة باللغة العربية
401469
) ساعات6( متطلبات قسم مساندة إجبارية
التّاريخ القديم والت ّاريخ الحديث
401115
الفلسفة اإلسالمية
401462
) ساعة0 ( متطلبات حرة
مجموع الساعات

جامعة البترا
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اللغة العربية وآدابها

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

()2018/2017

Arabic Language & Literature

الفصل األول
رقم المادة

السنة األولى
( 33ساعة)

عنوان المادة

الفصل الثاني
س .م

رقم المادة

عنوان المادة

401103

فن الكتابة والتعبير

3

401213

الشعر اإلسالمي واألموي

3

401211

الشّعر الجاهل ّي
علم النحو ()1

3

401216

3

401240

صرف
علم ال ّ
النّثر العربي القديم

3

9400111

لغة عربية ()1

3

9400100

التربية الوطنية

3

xxxxxx

متطلب كلية اختياري )(1

3

9400121

لغة إنجليزية )(1

3

xxxxxx

متطلب كلية اختياري )(2

3

المجموع

15

401212

المجموع

الفصل األول
رقم المادة

السنة الثانية
( 36ساعة)

عنوان المادة

18

الفصل الثاني
س .م

رقم المادة

عنوان المادة

س .م

401115

التّاريخ القديم والتاريخ الحديث

3

401320

علم المعاجم

401215

ي
العروض واإليقاع الشِّعر ّ

3

401323

النّقد القديم

3

401218

الشّعر في العصر العبّاسي
علم النّحو )(2

3

401442

صوتيّات
اللسانيّات وال ّ

3

3

401326

األدب األندلسي

3

405108

تعليم التّفكير

3

xxxxxx

متطلب جامعة اختياري )(1

3

9400112

لغة عربيّة )(2

3

xxxxxx

متطلب جامعة اختياري )(2

3

المجموع

18

المجموع

18

الفصل األول
رقم المادة

عنوان المادة

الفصل الثاني
س .م

رقم المادة

عنوان المادة

س .م

401327

علم النّحو )(3

3

401325

أساليب تدريس اللغة العربية

3

401350

علم البالغة واألسلوبيّة

3

401441

(األدب الحديث( ) (1شعر

3

401465

أدب العصور المتتابعة

3

xxxxxx

متطلب قسم اختياري )(2

3

406103

أساليب البحث العلمي

3

xxxxxx

متطلب كلية اختياري )(3

3

xxxxxx

متطلب قسم اختياري )(1

3

xxxxxx

متطلب جامعة اختياري )(4

3

xxxxxx

متطلب جامعة اختياري )(3

3

المجموع

المجموع

18

الفصل األول
رقم المادة

السنة الرابعة
( 33ساعة)

3

3

401322

السنة الثالثة
( 33ساعة)

س .م

عنوان المادة

15

الفصل الثاني
س .م

رقم المادة

عنوان المادة

س .م

401440

منهج البحث في اللغة واألدب

3

401443

النقد الحديث

3

401444

األدب المقارن

3

401470

المصادر األدبيّة واللغويّة

3

401446

(األدب الحديث( ) (2رواية

3

9400109

العلوم العسكريّة

3

401462

الفلسفة اإلسالميّة

3

xxxxxx

متطلب قسم اختياري )(5

3

xxxxxx

متطلب قسم اختياري )(3

3

xxxxxx

متطلب كلية اختياري )(4

3

xxxxxx

متطلب قسم اختياري )(4

3

المجموع

18
مجموع الساعات (  135ساعة معتمدة)

14

المجموع

15

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدهللا األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدهللا الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وظيفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والوظائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ظل المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في ظعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التوظف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام 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
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاظ على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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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

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 9س .م).

()0-3:3

 401103فن الكتابة والتعبير
The Art of Writing & Composition
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي التعبير الكتابي والتعبير الشفوي ،وتنحو في
هذا منحى وظيفيا تطبيقيا ،فتركعز علعى أشعكال التعبيعر التعي يحتعاج الطلبعة إلعى اسعتعمالها فعي حيعاتهم العمليعة والعلميعة،
كععالتلخيص والرسععائل والمقععاالت وتععدوين المععذكرات مععن المصععادر المكتوبععة ،والمسععموعة ،والمناقشععات والمحاضععرات،
والمن اظرات .وتعتمد المادة في تحقيق ذلك – فعي معا تعتمعد  -علعى نصعوص تععالج بالتحاليعل والدراسعة الناقعدة ومحاكعاة
الجوانب اإليجابية فيها ،كما تهتم بقواعد اإلمالء وعالمات الت رقيم.
()0-3:3

 405108تعليم التفكير
Teaching Thinking
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول المساق موضوعات التفكيعر األساسعي ،والتفكيعر الناقعد ،والتفكيعر اإلبعداعي والمهعارات المرتبطعة بمختلعف أنعواع
التفكيععر ،مععع تععدريبات وأنشععطة متعلقععة بتنميععة هععذه المهععارات .كمععا سععيتناول موضععوعات مثععل :اسععتراتيجيات التفكيععر،
والذكاءات المتعددة وقبعات التفكير الست والمهارات األساسية في برنامج الكورت ،وأنمعاط التفكيعر األساسعية ،وأخطعاء
التفكير ،وبحوث الدماغ الحديثة.
()0-3:3

 406103أساليب البحث العلمي
Methods of Scientific Research
متطلب سابق  :ال يوجد
مفهوم منهج البحث العلمي ،وطبيعته ،وأغراضعه ومجاالتعه ،وأسعاليب البحعث العلمعي؛ المشعكلة :مصعدرها ،وصعياغتها؛
الفرضععية :تعريفهععا ،وصععياغتها ،وشععروطها ،وأهميتهععا ،والمعلومععات البحثيععة ،وأدوات البحععث ،والمكتبععة ،والمصععادر
البحثية ،ومناهج البحث العلمي ،وأنماطه المختلفة ،وأدوات البحث العلمي ،واألساليب البحثية في كتابعة البحعث وإععداده
وتقويمه ،ثم تقديم نماذج وتطبيقات تربوية.
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توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 401104قضايا اللغة العربية في العصر الحديث
Arabic Language Issues in the Modern Age
متطلب سابق  :ال يوجد
تنطلق هذه المادة معن منعاهج علعم اللغعة الحعديث ،لمناقشعة طائفعة معن قضعايا اللغعة العربيعة فعي العصعر الحعديث بمنظعور
تطبيقعععي .وذلعععك لالرتفعععاع بمسعععتوى العععوعي بخطعععورة هعععذه القضعععايا ومنطوياتهعععا الثقافيعععة ،واالجتماعيعععة ،والسياسعععية،
والحضارية ،مثعل قضعية ازدواجيعة الفصعحى والعاميعة ،وقضعية تعريعب العلعوم ،وقضعية تعأثر أسعاليب العربيعة المعاصعرة
بأساليب الترجمة عن المرجع األجنبي ،وقضية تأثير وسائل االتصال الجماهيري في أساليب العربية المعاصعرة ،وقضعية
الوصول إلى رصيد معياري للمستويات اللغوية للفئات المختلفة ،بما يخعدم أغعراض تعأليف الكتعب ،والمنعاهج المدرسعية
بأسلوب لغوي ،يتفق مع مستويات التحصيل اللغوي لتلك الفئات .ومثل قضية ضعف مستويات الطلبة في اللغعة العربيعة،
وعواملها ،وسبل معالجتها ،وقضية النظام الكتابي العربي ،ومناهج تيسير النحو وطرق تدريسه ،ونحو ذلك من القضايا
اللغوية ذات المساس المباشر بالتحديات ،التي يواجهها المجتمع واألمة.
()0-3:3

 401203تذوق الفنون األدبية
Literary Appreciation
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى االرتفاع بذائقة الطلبة األدبية ،وقدراتهم على تحليل النصوص األدبية ،من جوانبها المختلفة شعكال
ومضمونا ،مع ربطها بالظروف التي أبدعت فيها ،وذلك من خالل نصوص مشعرقة متفوقعة ،تشعمل نصوصع ا معن الشععر
العربي القديم ،والشعر الحديث ،والقصة القصيرة ،والرواية ،والمسرحية ،والمقامة.
()0-3:3

 402103لغة انجليزية  -كتابة الفقرة
English Language - Paragraph Writing
متطلب سابق 9400122 :
تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في كتابة الفقرة باللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية والمهنية وتزويد الطلبة بعالتعليم
والتدريب على حل المسائل المتعلقة بأشكال الفقرة المتعددة ،والتي توظف كثيرا معن الوسعائل واألسعاليب  ،مثعل :السعبب
والنتيجة ،المقارنة والمقابلة ،والتعريف .كما تركز المادة على مميزات الفقرة الجيدة ،مثل  :الوحعدة والتعرابط والتكامعل.
وتقدم هذه المادة أيضا مراجعة ألهم األسس المتعلقة بكتابة الفقرة ،وتزود هذه المادة الطلبة بالتدريب على كتابعة العنص
السردي والوصفي.
()0-3:3

 402104لغة انجليزية -قواعد أساسية
English Language - Basic Grammar
متطلب سابق 9400121 :
تهعدف إلععى تزويععد الطلبععة بععالتعليم والتععدريب الالزمععين للتغلععب علععى المشععكالت التععي تععواجههم ،مثععل  :اسععتعمال األزمنععة
واألفعال المساعدة ،والجمل الشرطية وحروف الجر وغيرها .وتهعدف أيضعا إلعى خلعق وععي لغعوي لعدى الطلبعة بالنسعبة
للمهارات األساسية التي سبق لهم تعلمها ،والتأكيد على الجانب العملي في هذه المهارات  ،وكذلك اسعتخدام القواععد فعي
مواقف عملية.
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توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 402108اللغة الفرنسية
French Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالجوانب الصوتية والتكلم والقراءة والكتابة على مستويات أولية من الكفاءة باللغة
الفرنسية ،وكذلك تعريفهم على بعض أوجه الثقافة الفرنسية والتراث الفكري الفرنسي .وتشمل هذه المادة دراسة أدوات
التعريف والتنكير واستعمال المذكر والمؤنث في اللغة والفعل المضارع والفعل الماضعي والمسعتقبل واألحعوال والمقارنعة
والصفات ،وتركز على األمور األساسية في اللغة  :شفهيا وكتابيا.
()0-3:3

 405101مدخل إلى علم النفس
Introduction to Psychology
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بماهية علم النفس وتطوره وميادينه النظرية والتطبيقية ،وطرائق البحث فيعه كمعا يتنعاول العوامعل المعؤثرة فعي
السععلوم اإلنسععاني كالوراثععة والبيئععة ،ويشععمل كععذلك مظععاهر الحيععاة النفسععية والعقليععة عنععد اإلنس عان بدايععة مععن اإلحسععاس
واالنتباه واإلدرام إلى التفكير ثم التذكر ،وسلوم الفرد في الجماعة ،إضافة إلى دافعية الفرد وانفعاالته وذكائه ومكونعات
شخصيته ،وكذلك صحته النفسية ومرضه النفسي.
()0-3:3

 405109مهارات التواصل بين األشخاص
Inter-Personal Communication Skills
متطلب سابق  :ال يوجد
تعريف الطالب بمفهوم التواصل بين األشخع اص وبنيتعه ومهاراتعه والعوامع ل المعؤثرة فيعه ،وبععض تطبيقاتعه فعي الحيعاة
العملية .كما يهدف أيض ا إلى تشجيع تأم ل الطالب في عاداته ومهاراتعه التواصعلية وتحسعينها فعي السعياقات االجتماعيعة
المختلفة كالبيت والج امعة والعمل والصداقة وغير ذلك .ولتحقيق هذين الهعدفين يقعدم المسعاق جملعة معن الموضعوعات
التواصلية مثل :االستماع ،اإلدرام االجتماعي ،مفهوم العذات ،اللغعة اللفظيعة وغيعر اللفظيعة ،المحع ادثة ،أسعس العالقع ات
اإلنسانية وتطوره ا ،والتواصل اإلقناعي ،واألخ الق في التواصل ،وبععض المهعارات التطبيقيعة مثعل التفعاوض والمقابلعة
والعرض .ويسعى المساق بصورة خاصة إلى ربط المفاهيم والمهارات والمشكالت بخبرة الطالب الحياتية المباشرة.
()0-3:3

 406101مبادىء التربية
Principles of Education
متطلب سابق  :ال يوجد
يتنعاول هعذا المسعاق مفهعوم التربيعة وتطعوره وضعرورة التربيعة وأهعدافها ،والفلسعفات التربويعة القديمعة والحديثعة،
ويستعرض األسس النفسية للتربية ،وكعذلك مؤسسعات التربيعة التعي تسعهم فعي نقعل التعراث اإلنسعاني واالجتمعاعي عبعر
األجيال(البيت،والمدرسعة،جماعة الرفعاق)  ،كمعا يركعز الضعوء علعى كعل معن المعلعم والمعتعلم وعمليتعي العتعلم والتعلعيم
والمناهج.
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()0-3:3

 406218تاريخ الفكر العربي
History of Arab Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المساق التعريف بأهم المفكرين العرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشعرين ومشعروعاتهم الفكريعة
التنويرية التي تركت بصمات واضحة في الفكر اإلنساني العربي العالمي ،وفي وعي األفراد والجماعات على المستويات
األدبية والفكرية والسياسية واالجتماعية ،وذكر أهم أعمالهم العلمية.
()0-3:3

 409103االتصال والمجتمع
Communication & Society
متطلب سابق  :ال يوجد
تتنعاول هععذه المعادة وظععائف االتصعال فععي المجتمعع الحععديث ،وتفاععل االتصععال معع المجتمععع فعي أوجععه أنشعطته المختلفععة،
ونقاشات نقدية للدور الوظيفي لوسائل االتصال الجماهيري فعي المجتمعع ،والتعأثير المتبعادل لوسعائل االتصعال والمجتمعع
الحععديث مععع نظععرة مسععقبلية ،والمهععام التععي تتوالهععا كععل مععن الصععحافة المكتوبععة ،واإلذاعععة والتلفزيععون واإلنترنععت تجععاه
التغيرات االجتماعية ،والقضايا والمشكالت االجتماعية.
()0-3:3

 409205اإلعالم العربي المعاصر
Contemporary Arab Media
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى دراسة واقع اإلعالم العربي المعاصر والقضايا الحيوية التي يتصدّى لها ،والتحديات التعي تواجهعه
داخل الوطن العربي وخارجه ،وتتنعاول موضعوعات :اإلععالم العربعي المشعترم ،واإلععالم العربعي والقضعية الفلسعطينية،
ودور اإلعالم العربي في مواجهة تشويه الصورة العربية في وسائل اإلعالم الغربية ،والدور اإلعالمي للصحافة العربيعة
في المهجر والفضائيات.
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()0-3:3

 401211الشعر الجاهلي
Pre-Islamic Poetry
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبعة معن قعراءة الشّععر الجعاهلي قعراءة تحليليعة منهجيعة ،وتتنعاول نصوصعا مختعارة وفعق
منهج تكاملي ،يستشف عناصر "الشّععر" فعي العنص ،ويفسعر عالقعة النصعوص بسعياقها المكعاني والزمعاني ،ويسعتخرج
داللتها على مالمح الشّعر في العصر الجاهلي.
()0-3:3

 401212علم النحو ()1
)Syntax (1
متطلب سابق  :ال يوجد
تتنععاول هععذه المععادة مفععاهيم النحععو العامععة واألساسععية ،كأقسععام الكلمععة ،واإلعععراب ،والبنععاء ،والتركيععز بعععد ذلععك علععى
المرفوعات :الفاعل ،ونائبه ،والمبتدأ ،والخبر ،وكان وأخواتهعا ،وأفععال المقاربعة ،وإن وأخواتهعا ومعا حمعل علعى لعيس،
ومعالجة هذه الموضوعات في إطار منهج متكامل ،يرتفع بها على مستوى الثانوية العامة ،ويحيعل الطالعب علعى مصعادر
النحو األساسي ة.
()0-3:3

 401213الشعر اإلسالمي واألموي
Islamic & Umayyad Poetry
متطلب سابق 401211 :
تتناول هذه المادة مضامين الشّعر في هذا العصر ،واتجاهاته ،وبيئاته من خالل نصوص منتقاة لشعراء تتحقق في دراسة
أشعارهم األهداف المتوخاة.
()0-3:3

 401215العروض واإليقاع الشعري
Metrics & Prosody in Poetry
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة أوزان الشععر العربعي األصعلية ،واإللمعام ببحعور الشععر إلمامعا ،يعؤدي إلعى إتقعان األوزان ،واإليقاععات
الشعرية ،واإللمام بعلم القافية ومباحثه ،ويتم ذلك باالهتمام بالنواحي التطبيقية.
()0-3:3

 401216علم الصرف
Morphology
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة مجموعة الموضوعات التي تعالج بنية الكلمة ،وما يعتريها من تغيير ،نتيجة لما يجد عليهعا معن زيعادة
أو حععذف ،كمععا تعععالج االشععتقاق ،واألوزان ،واألبنيععة وموضععوعات أخععرى ،كالنسععبة ،والتصععغير ،وإسععناد األفع ع ال إلععى
الضمائر ،واإلعالل واإلبدال ،واإلدغام.
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()0-3:3

 401218الشعر في العصر العباسي
Poetry in the Abbasid Period
متطلب سابق 401213 :
تهدف هذه المادة إلى دراسة الشعر في العصر العباسي في إطار التغييرات الجذرية فعي بنيعة الثقافعة والحضعارة وتجربعة
المدينة ،وانعكاس ذلك كله على الشعر وتطوره ،مع الوقوف عند أه ّم أعالم الشّعر في المرحلة ،ومعا أحعدثوه معن تطعوير
في حركة الشعر العربي.
 401240النّثر العربي القديم
Old Arabic Prose
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى دراسة النثر العربي القديم من العصر الجاهلي إلعى نهايعة العصعر العباسعي ،والوقعوف علعى ألوانعه
المختلفة ،مثل :الخطابة ،والرسالة ،والمقامة ،إذافة إلى بعض الكتب المه ّمة في تراثنعا النثعري التعي شع ّكلت عالمعة علعى
طريق تط ّور النثر العربي ،مثعل :كليلعة ودم نعة ،والعبخالء ،وطعوق الحمامعة ،والمقابسعات ،واإلمتعاع والمؤانسعة ...وغيعر
ذلك ،مع محاولة ربط نشأة هذه الفنون وتط ّورها بالمتغيّرات الحضارية والفكرية في الدولة العربية اإلسالمية ،مستعينين
في ذلك بدراسة عدد من النّصوص والكتب الممثِّلة لحركة النّثر العربي القديم نشأةً وتط ّورا.
()0-3:3

()0-3:3

 401320علم المعاجم
Lexicology
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف علم المعاجم لغة واصطالحاً ،وتبين العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي ،وتتحدث ععن
نشأة التأليف المعجمي ،والمحاوالت المبكرة في هذا المضمار ،وأبرز المدارس في ترتيعب المععاجم (المدرسعة الصعوتية)
ورائدها الخليل بن أحمعد فعي كتعاب الععين ،ومدرسعة القافيعة ورائعدها الجعوهري فعي معجعم الصعحاح ،والمدرسعة الحديثعة
(األلفبائية) ورائدها الزمخشري في معجم أساس البالغة ،وتتناول الحديث عن معاجم األلفاظ ،ومععاجم المععاني ،وأشعهر
الم صعادر فعي كعل منهمععا .وتنتقعل بععد ذلععك للحعديث ععن التعأليف المعجمععي فعي العصعر الحععديث ،والمحعاوالت التعي تبععذلها
المجامع اللغوية للنهوض به ،وأبرز مشكالت المعاجم الحديثة وعيوبها وكيفية عالجها .وتتحدث أخيراً عن كيفية البحث
في المعاجم من خالل الحاسوب ،وأشهر البرامج والمواقع اإللكترونية التي تهتم بالمعاجم العربية.
()0-3:3

 401322علم النحو ()2
)Syntax (2
متطلب سابق 401212 :
تدرس هذه المادة الموضوعات التالية :االختصاص ،واإلغراء ،والتحذير ،والتعجب ،والمدح ،والذم ،وال النافية للجنس،
والمفاعيل الخمسة ،والحال ،والتمييز ،واالستثناء.
()0-3:3

 401323النقد القديم
Classical Criticism
متطلب سابق  :ال يوجد
تهتم هذه المادة بدراسة البيئات التي أسهمت في تشكيل النقد القديم :اللغويين ،والمتكلمين ،الفالسفة واألدبعاء ،واختيعار
نصوص نقدية ،تمثل مختلف البيئات السابقة ،وتمثل أبرز الموضوعات والقضايا التي تشكل النقد القديم.
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()0-3:3

 401325أساليب تدريس اللغة العربية
Arabic Teaching Methods
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمهارات المنهجية الالزمة لتعليم اللغة العربية ،فتتناول بالتفصيل أهداف تعليم اللغة
تعليما وظيفيا ،والسبل التي تحقق تلعك األهعداف ،معع االهتمعام الخعاص بطريقعة الوحعدة ووسعائل التقعويم ،وتقعديم نمعاذج
تطبيقية لكل ذلك.
()0-3:3

 401326األدب األندلسي
Andalusian Literature
متطلب سابق 401218 :
تهدف هذه المادة إلى إطالع الطلبة على الحركة األدبية في األندلس ،وتتناول نصوصا شعرية ونثرية دالة علعى الظعاهرة
األدبيعة ،وبخاصععة الموشعحات ،وتقععوم علعى الدراسععة النصععية المباشعرة ،وتتخععذها معدخال لتععاريخ الظعاهرة األدبيععة وبيععان
خصائصها ،وإبراز أعالمها في بيئتها الطبيعية ،وسياقها الثقافي االجتماعي التاريخي الخاص.
()0-3:3

 401327علم النحو ()3
)Syntax (3
متطلب سابق 401322 :
تدرس هذه المادة الموضوعات التالية :فلسفة العامل في النحو ،وبعض المسائل الخالفيعة فعي النحعو ،والقسعم ،والطلعب،
والشرط ،والتنازع ،واالشتغال ،والتوابع ،والمجرورات.
()0-3:3

 401350علم البالغة واألسلوبية
Rhetoric and Stylistics
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالمفهوم العام للبالغة العربية وفنونها المختلفة :علم المعاني ،وعلعم البيعان ،وعلعم
البععديع ،مععن خععالل نمععاذج تطبيقيععة عامععة مععن هععذه الفنععون ،وربععط مفععاهيم المععدارس البالغيععة العربيععة بالمفععاهيم النقديععة
والبالغية الحديثة لتكوين قاعدة نظرية وتطبيقية مناسعبة لعدى الطلبعة ،فعي مجعال التحليعل األسعلوبي للخطعاب األدبعي فعي
أشعكاله المختلفععة ،بوصعف علععم األسععلوبية جسعرا يصععل بععين علعم اللغععة الحععديث وتحليعل الععنص األدبععي فعي بنيتععه اللغويععة
الداخلية ،وتعرف المادة بمناهج األسلوبية الحديثة وتأثيرها في مناهج النقد الحديثة ،وتعالج كذلك لغة األدب وخصائصها
المتميزة عن األساليب اللغوية األخرى ،وتنحو في ذلك منحى تطبيقيا من خالل تحليل ععدد معن النصعوص األدبيعة تحلعيال
أسلوبيا لسانيا.
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()0-3:3

 401440منهج البحث في اللغة واألدب
Research Methodology in Language and Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
تقوم مادة منهج البحث في األدب واللغة بدراسة دالالت مصطلح "منهج" في المعاجم اللغوية ،وعالقة المصطلح اللغوي
بالمدلول العلمي ،والتعرف إلى طرائق المنهج قديما ً وحديثا ً بشكل عام ،واستخراج المادة األدبية واللغوية من مصعادرها
األولى ،ومعرفة أهم المناهج البحثية عند العرب ،ومنهج مؤرخي األدب ونقاّده وعلماء اللغة ،ومعرفة المعنهج التعاريخي
النقدي ،ومنهج التوثيق والرواية ،والمنهج التحليلي ،وأبرز رواد كل منهج ،ومعرفة أبرز مناهج البحث األدبي الحعديث،
وبيان أثر هذه المناهج في البحث األدبي واللغوي ،وتسجيل حركة النمو والتطور التي مر بها التعأليف قعديما ً فعي ميعداني
األدب واللغة.
()0-3:3

شعر)
 401441األدب الحديث (ِ ( )1
)Modern Literature (1) (Poetry
متطلب سابق 401218 :
تدرس هذه المادة تطور الشعر العربي منذ عصر النهضة ،وتقف على عوامل النهضة ،واتجاهات الشعر من خالل شعراء
ممثلين لمراحل التحول والتطوير ،وترصد المادة العوامل التي أسهمت في تشكيل مالمح القصيدة العربيعة الحديثعة معنعى
ومبنى.
()0-3:3

صوتيّات
 401442اللسانيات وال ّ
Linguistics and Phonetics
متطلب سابق  :ال يوجد
تهععدف هععذه المععادة إلععى تع ع برف الطلبععة بعلععم اللغععة وفروعععه (العععام ،التععاريخي ،االجتمععاعي ،النفسععي … إلععخ) ومدارسععه
(الوصعفية ،التوليديععة ،التحويليعة … إلععخ) وتتنععاول بشعيء مععن التفصعيل مسععتويات الدراسععة اللغويعة (األصععوات اللغويععة
وقواعدها ،قواعد تركيب الكلمة ،قواعد تركيب الجملة ،الداللة) في ضعوء النظريعات اللغويعة الحديثعة ،ومقارنعة ذلعك بمعا
ورد في كتب التراث اللغوي عند العرب.
()0-3:3

 401443النقد الحديث
Modern Criticism
متطلب سابق 401323 :
تعنى هذه المادة بتطور النظرية النقدية بدءا من كولردج في الخيال والوهم ،والنقد الرم زي ،والنقد الصوري ،واألسعس
النقدية للسريالية ،ومدرسة النقد الجديد فعي بريطانيعا والواليعات المتحعدة ،والنقعد المعاصعر :البنيويعة ،واأللسعنية والنقعد
التحليلي ،والنقد والتحليل النفسي ،كل ذلك يتم من خالل نصوص نقدية أساسية.
()0-3:3

 401444األدب المقارن
Comparative Literature
متطلب سابق 401323 :
تهدف هذه المادة إلى التعريف بمجاالت األدب المقارن ،ومناهجه ،ووظائفه .وتتعرض لعوامل التفاعل ،والتعأثر المتبعادل
بين آداب الشعوب واألمم المختلفة ،ولمصادر االختالف والتنوع فيما بينها ،فضال عن القيم اإلنسانية المشتركة فيها؛ ثعم
تعععرض بالتحليععل المقععارن لعععدد مععن األعمععال األدبيععة العربيععة واألجنبيععة ،ولجملععة مععن نمععاذج التفاعععل بععين األدب العربععي
واآلداب األجنبية قديما وحديثا.
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()0-3:3

 401446األدب الحديث (( )2رواية)
)Modern Literature (2) (Novel
متطلب سابق 401240 :
تتنععاول هععذه المععادة نشععأة الروايععة والقصععة القصععيرة ،واتجاهاتهمععا ،وأشععكالهما ،وأسععاليبهما ،ومضععامينهما ،والعوامععل
الثقافية واالجتماعية المؤثرة فيهما ،فضالً عن تناول أبرز أعالمهما.
()0-3:3

 401465أدب العصور المتتابعة
Consecutive Era Literature
متطلب سابق 401218 :
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من دراسة األدب في العصرين المملوكي والعثماني دراسة تحليلية منهجية ،وتتناول
نصوصا أدبية مختارة ألعالم الشعر والنثر ،تتخذها وسيلة للتعرف على خصائص األدب في هذين العصرين.
()0-3:3

 401470المصادر األدبية واللغوية
Sources of Linguistics & Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هعذه المعادة إلعى تعريعف الطلبعة بالمصعادر اللغويعة والنحويعة واألدبيّعة األساسعية ،تمكينعا لهعم معن متابععة المعرفعة
والبحث في مجال التخصص ،وتتناول أمهات كتب التراث اللغوي والنحوي واألدب ّي فعي العربيعة تنعاوال مباشعرا داال علعى
موضوعاتها وقيمتها ،وطرق االنتفاع بها .وتتناول تاريخ المعجم العربي ومدارسه ،وأشهر المعاجم العربية .كما تتنعاول
كتب المصطلحات في العربية قديما وحديثا.
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()0-3:3

 401110مقدّمة في اللغة العبرية
Introduction to Hebrew Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف المادّة إلى تعليم الطالب األسس األ ّولية التي تتكون منها اللغة العبرية الحديثة ،وتسعى إلعى تعريفعه بالعالقعة بينهعا
وبين العربية ،وتمكينه من إتقان مهارات :القراءة والكتابة ،واالستماع والمحادثة ،بنسبة جيّدة .كمعا تهعدف إلعى تزويعده
بثروة لغوية بحدود  1500كلمة هي أكثر المفردات تداوال في االستعمال اليومي.
()0-3:3

 401330اللسانيات التطبيقية
Applied Linguistics
متطلب سابق  :ال يوجد
تنطلق هذه المادة من منجزات اللسانيات النظرية محا ِولةً توظيفها في وجوه تطبيقية كثيرة ،كتعليم اللغة العربية ألبنائهعا
و للناطقين بغيرها ،والتخطيط اللغوي ،واللسانيات الحاسوبية ،والترجمة ،وأمراض الكالم ،وصناعة المعاجم.
()0-3:3

 401445علم النحو ()4
)Syntax (4
متطلب سابق 401327 :
تهدف هذه المادة إلى تدريب الطلبة على إتقان اللغة ،عن طريق توظيف ما حصلوه من علعم بقواععد العربيعة الصعحيحة،
وتمكينهم من تطبيق هذا المحصل على أشكال عملية مفيدة ،تجعلهم قادرين على التعامل مع النصوص المختلفعة ،تععامال
يقودهم إلعى تقعويم ألسعنتهم وأقالمهعم ،حتعى يصعبحوا قعادرين علعى التحعدث ،وصعياغة النصعوص ،وفقعا لمععايير الصعحة
والصواب ،والتعبير عما يريدون من غير لحن.
المؤثرة فيهما ،فضالً عن تناول أبرز أعالمهما.
()0-3:3

 401447فقه اللغة
Philology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المقرر رحلة العربية الفصحى ،وخصائصها ،ولهجاتهعا ،وصعلتها بالفصعيلة السعامية .وتعدوين اللغعة وجمعهعا
وعوامل تنميتها .وبعض الظواهر الداللية فيها من خالل نظرية داللية عند أحد اللغويين العرب.
()0-3:3

 401448التحرير والتدقيق اللغويان
Language Editing & Proofreading
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة التحرير والتدقيق اللغويين إلى رفع سوية الطلبة في التعرف إلى فنون التحرير والتدقيق ،حيث يدرس الطلبة
األسس النظرية والعملية التي يعمل بها من أجل تخليص النص الكتابي من أخطائه كلها .وتركز المادة على قواعد الكتابة
وطرق تنظيمها وتنسيقها ،إضافة إلى التعريف بأصول بناء بعض الفنون الكتابية وإخراجهعا ،والتخطعيط لهعا ،واسعتعمال
مفرداته ا الخاصة ،بإدخال الطلبة إلى عالم النص الكتابي ،وكيفية التعامل مع فنون إنتاجه حسعب األصعول ،ثعم ينتقعل إلعى
التطبيق العملي ،بالتدريب على التحرير والتدقيق في ساعات عملية ،تخصص لهذا الهدف .كما تهتم المادة بالتدريب على
إمعان النظر في النصوص المختلفة من أجل تدقيقها ،ألن التدقيق يعد أحد األسس المهمعة السعتكمال بنعاء العنص الكتعابي
وإخراجه ،فهو يعطيه قيمته الختامية ويجعله صالحا ً للقراءة والنشر.
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()0-3:3

 401451علم اللغة النفسي واالجتماعي
Psycho & Socio- Linguistics
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة الظاهرة اللغوية بوصفها ظاهرة إدراكية سلوكية ،مع االهتمعام بالعمليعات الذهنيعة المتعلقعة بفهعم اللغعة
والكالم ،وتبرز عالقة علم اللغة بميدان الدراسات النفسية ،واتجاهات معدارس علعم اللغعة الحديثعة المختلفعة بالنسعبة إلعى
هعذا الموضعوع ،كالمدرسععة الذهنيعة اإلدراكيعة فععي علعم العنفس ،وتعععرض كعذلك لعبعض أمععراض الكعالم ومشعكالت التعبيععر
الناشئة عن عوامل نفسية ،وعالقة اللغة بالفكر .كما تتناول المادة الظعاهرة اللغويعة ،بوصعفها ظعاهرة اجتماعيعة ثقافيعة،
فضال عن كونها ظاهرة إدراكية ،فتبرز العالقعة الم عقعدة متنوععة الجوانعب بعين اللغعة والمجتمعع ،باعتبعار أن اللغعة تمثيعل
رمزي للثقافة االجتماعية ومركباتها ،وأداة أساسية للتواصل والتفاعل االجتماعيين .كمعا تبعين هعذه المعادة أبعرز الجهعود
اللسانية في هذا المجال.
()0-3:3

 401452لغة األطفال وأدبهم
Children's Language & Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
تعالج هذه المادة جملة من المسائل المتعلقة بلغعة الطفعل ،والمراحعل التعي يمعر بهعا نمعوه اللغعوي ،منعذ مرحلعة االكتسعاب
المبكرة إلى مرحلة الطفولة المتأخرة ،والعوامل المؤثرة فعي سعرعة نمعو الكفايعات اللغويعة واألسعلوبية عنعد الطفعل ،ومعا
يتصل بذلك من نموه الذهني ،والنفسعي ،واالجتمعاعي .كمعا تبعرز المعادة خصعائص لغعة األطفعال بصعفة عامعة معن نعواحي
البنيعة ،والمعجععم ،ووظععائف اللغععة ،وأسعاليبها ،ونحععو ذلععك ،وتعععالج معن جهععة أخععرى األدب الموجععه إلعى الطفععل فععي فئاتععه
العمرية المختلفة ،وتتعرض لخصائص هذا األدب ،ووظائفه ،ومقوماته من حيث األساليب والمضامين ،ومن خالل جملة
من النصوص الممتازة ،كما تعالج كتابات األطفال أنفسهم ،مستفيدة في هذا كله من مناهج علم اللغة الحعديث ،والتربيعة،
وعلم النفس ،وعلم االجتماع.
()0-3:3

 401460قراءة النص
Text Analysis
متطلب سابق 401443 :
يتناول هذا المساق التعريف بمفهوم النص وما يتعلق بعذلك معن نظريعات فعي العلعم النقعدي الحعديث ثعم يتوقعف بالدراسعة
والتحليععل عنععد الععنص نفسععه بمععا فيععه مععن مكونععات مختلفععة ابتععداء مععن الموازيععات النصععية وخاصععة العنععوان واالقتبععاس
االستهاللي واإلهد اء..إلى آخره ودالالتها ثم المكونعات اللغويعة واألسعلوبية والتناصعات واإلحعاالت المختلفعة معع التأكيعد
دائما ً على أن أي قراءة للنص يجب أن تنطلق من داخل النص نحو الخارج ثم اسعتخدام اإلحعاالت الخارجيعة التعي يشعير
إليها النص في التأويل واستقبال الداللة مع التركيز على العالقة بين النص والمتلقي اهتداء بنظريات التلقي الحديثة.
()0-3:3

 401461إعجاز القرآن
Inimitability of the Holy Qura’an
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من تقدير وجوه التفوق البياني للتنزيل العزيز ،وتتناول مظعاهر البيعان القرآنعي علعى
المستوى الصوتي والصرفي ،والداللي ،ومستوى النظم ،وأساليب البيان خاصة ،وتقوم على تحليعل نصعوص قرآنيعة فعي
ضوء أنظار األوائل من جهة ،ومعطيات التحليل األسلوبي الحديث من جهة أخرى.
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()0-3:3

 401464الحركة األدبية المعاصرة في األردن وفلسطين
Modern Literature in Jordan & Palestine
متطلب سابق 401218 :
تهعدف هعذه المعادة إلعى دراسععة حركعة األدب المعاصعر فعي األردن وفلسعطين ،نشععوء وارتقعاء ،وذلعك فعي إطعار التغييععرات
النوعية في البنى السياسية واالجتماعية والثقافية .كما تهدف إلى ربط هذه الحركة بمثيالتها فعي سعائر األقطعار العربيعة،
مع إبراز مالمعح التميعز والخصوصعية ،وذلعك معن خعالل دراسعات نصعية مختعارة إلععالم المبعدعين ممثلعة التجاهعات هعذه
الحركة.
()0-3:3

 401467أديب عربي حديث
A Modern Arabic Literate
متطلب سابق 401218 :
ً
تعرض هذه المادة لعلم من أعالم الشعر الحديث ،مبرزة إسهاماته في تطوير حركة الشعر الحديث ،واالتجاه األدبي العذي
ينتمي إليه ،والقضايا التي شغلته ،ومحاور إبداعه ،ومصادر تجربته الشعرية ،وخصائص أسلوبه الفني ،وذلك من خالل
طائفة من نصوصه اإلبداعية.
()0-3:3

 401468العربية كتابة ومشافهة
Written & Spoken Arabic
متطلب سابق 401240 :
يهتم هعذا المقعرر بدراسعة شعروط الكتابعة الجيعدة ،وأركانهعا ،ومسعتوياتها الحديثعة وظيفيعا وإعالميعا وإبعداعيا .كمعا يُعنعى
بمساعدة الطلبعة علعى التعبيعر الشعفوي السعليم وفعتح المجعال لتنميعة قعدراتهم فعي مجعال الخطابعة ،وإلقعاء الشععر ،وإدارة
الندوات ،والمشاركة في الحوار ،وذلك من خالل فهمهم ألسس هذه الفنون القولية.
()0-3:3

 401469كتابة إبداعية باللغة العربية
Creative Writing in Arabic
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريعف الطلبعة بمفهعوم الكتابعة اإلبداعيعة ،وتمييزهعا معن أنعواع الكتابعات األخعرى كالكتابعة العلميعة
والكتابععة الرسععمية وغيرهععا .ويتعععرف الطلبععة فيهععا أنععواع الكتابععة اإلبداعيععة (القصععة القصععيرة ،والشعععر ،والمسععرحية،
والخاطرة ،والرواية ،والسيرة ،والمقالة ،والسيناريو اإلذاعي والتلفزيوني ،وغيرها) باالطالع على خصائصها األسلوبية
العامة ،لتحقيق خبرات فنية وجمالية لديهم ،ومن ثم يتعدرب الطلبعة علعى ممارسعة الكتابعة اإلبداعيعة ،بمحاولعة تمثعل تلعك
النماذج ومقاربتها .وتسعى المادة إلى تب صير الطلبة بتقنيات الكتابة اإلبداعية ،وأسسها ،وكيفيعة ارتقائهعا باللغعة العاديعة
إلى مستوى اللغة الجمالية اإلبداعية ،كما تطمح إلى تمكينهم من ممارسة الكتابعة اإلبداعيعة تطبيقيعاً ،وتزويعد الموهعوبين
منهم بأدوات تمكنهم من تطوير مواهبهم وخبراتهم الجمالية.
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()0-3:3

 401115التاريخ القديم والتاريخ الحديث
Ancient and Modern History
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادّة موضوعات مختارة من التعاريخ القعديم والتعاريخ الحعديث ،ففعي الجعزء األول منهعا يععرض للحضعارات
التاريخية القديمة :السومرية ،الكنعانية ،المصرية ،اليونانية؛ وفي الجزء الثاني يتعرف الطالب أهم المحطات الحضعارية
فععي التععاريخ األوروبععي الحععديث :عصععر النهضععة ،عصععر التنععوير ،الثععورة العلميععة ،الثععورة الصععناعية .كمععا يلععم بععالنظم
االجتماعية /السياسية التي ظهرت في أوروبا :الرأسمالية ،االشعتراكية ،الديمقراطيعة .وفعي الجعزء الرابعع تتنعاول المعادّة
بعض المحطات الفاصلة في التاريخ العربي الحديث :اتفاقية سايكس بيكو ،الثورة العربيعة الكبعرى ،الحركعة الصعهيونية،
جوانععب مععن تععاريخ األردن ،النهضععة العربيععة الحديثععة وأعالمهععا .وفععي الجععزء الخععامس يتعععرف الطالععب علععى ثععالث مععن
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 فعي صعدر اإلسعالم ،ومعا نجعم عنهعا معن ظهعور أحعزاب وفعرق ،وتخعص بالعدرس
الفععرق الكالميععة ،ونشععأة علععم الكععالم وتطععوره .كمععا تعععرض لحركععة النقععل والترجمععة إلععى اللغععة العربيععة ،ولنشععأة الفلسععفة
اإلسالمية وتطورها ،وألشهر أعالمها .وتعنى هذه المادة في ثنايا العرض والتحليل ببعض القضايا التي شغلت المتكلمين
ق والمتكلمين والفالسفة كعالخوارج
والفالسفة مما له صلة باللغة واألدب والمنطق وآداب الجدل ،وكذلك بأدب بعض الفِ َر ِ
والشيعة والمعتزلة وابن سينا وغيرهم.
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