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 قسم اللغات الحديثة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ت جامعة آل البي

 

 انجليزي ــ سبانيا في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 
   انجليزيــ  سبانيا التخصص البكالوريوس في  :اسم الدرجة )بالعربيــة(

 B. A.  in Spanish - English اسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 
 

 :أحكام وشروط عامة -أ

بها في جامعة آل البيت مع مراعاة تلتزم الخطة بتعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول 

  خصوصية هذا التخصص.

التخصصات التي تقبل في هذا البرنامج : الثانوية العامة أو ما يعادلها في الفرعين: العلمي 

 واألدبي، وما تقّرر قبوله وزارة التعليم العالي من تخصصات الثانوّية العاّمة.

 

 مكونات الخطة:  -ب 

( ساعة معتمدة 132من )انجليزي /  سبانيادرجة البكالوريوس في تتكـون الخطة الدراسية ل

 موزعة على النحو اآلتي :
 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلــــب التسلسل

 27 متطلبات الجامعة أواًل

 21 متطلبات الكليـة ثانيًا

 متطلبات القسـم: ثالثًا

 المساقات اإلجبارية -أ

 المساقات االختيارية-ب

 

75 

6 

 3 حرة مساقات ًارابع

 132 المجموع

 

 :نظام الترقيم -ج
 رمز كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: -1

 الكليــــة الرمز

 اآلداب 13
 

 :تخصصاترمـوز ال -2

 تخصصال الرمز
 ة العربية وآدابهااللغ 01
 اللغة االنجليزية وآدابها 02
 التاريخ 03
 لفرنسية وآدابهااللغات ا 04
 انجليزي ــاسباني  05
 انجليزي ــ يطاليا 06

 :ساقاترموز الم -3

9-0 9-0 4-1 05 13 

                                                                        

 الكلية تخصصال المستوى المجال التسلسل
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 ساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام الم
رمـز 

 المجال

رمـز  ال التخصصعنوان مجـ

 المجال

 عنوان مجال التخصص

 اللغة اإلسبانية 5 المساقات العامة 0

 اللغة اإليطالية 6 اللغويات 1

 اللغة األلمانية 7 األدب 2

 اللغة الفارسية 8 النقد األدبي 3

 اللغة التركية 9 الترجمة 4

 

 متطلبات الجامعة: أوال: 

 :وتشمل( ساعة معتمدة 27)يخصص لها      

 :وهي ( ساعة معتمدة18)يخصص لها   المتطلبات اإلجبارية: -أ 
الساعات  المساقاسم  المساقرقم  ت

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 * العلوم العسكرية 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة العربية  1301101 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6

 
 مس ااا  م ي ال  مس اق اختي اري  اري للطلب ة يي ر ادريني يي كيمك نرم يراس ة      العلوم العسكرية اختي   مساقعتبر ي *

 التي تطرحرا الجامعة.
 
يك ون   أن( س ااا  معتم  ي يختار  ا الطال   م ي خ اره عليت   ال           9)يخصص لر ا   المتطلبات االختيارية: -ب

 :لمجاال  التاليةا مجال ميمساق كاح  مي عل 
 

 مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية: .1

رقم  ت

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 يحاضر العالم اإلسالم 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 1301101 3 (2) اللغة العربية 1301102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

 - 3 ارة العربية اإلسالميةتاريخ الحض 1303101 6

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(طالية اللغة االي 1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(اللغة التركية   1304191 13
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 الجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية:مجال العلوم ا .2

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 0102153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1(مبادئ إدارة األعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  0601436 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 9

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1102220 10

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  1303105 11

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100 12

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 13

 
 مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية: .3

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

 لسابقالمتطلب ا

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 نبيولوجيا اإلنسا 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 ث البيئيالبيئة والتلو 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 
ج  ال  عافة الطلبة المسجليي ااتبارًا مي ب اية الفصل ادكل أما فيما يتعلق بامتحانا  المستوى، يتو مالحظة:

التق م لالمتحان في اللغة العربية كاللغة االنجليزية كالحاسوب ال  ان يسجل الطال  الذي يخفق  2010/2011
 ا   ي: ذا المساا( خاره خطت  ال راسية ك099في النجاح في أي مي  ذه االمتحانا  مسااًا است راعيًا )

 
 
 مساقات االستدراكية:ال

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اللغة العربية 1301099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 مهارات الحاسوب 0901099 3
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 ( ساعة معتمدة يدرسها الطالب كما يأتي:21( متطلبات الكلّية: )ثانيا

 اآلتية: المساقاتمعتمدة، وتشمل  عة( سا15رّية: )اإلجبا المساقات . أ

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 ( للتخصصات اإلنسانّية2حاسـوب)  0901132 1

 3 مبادئ النحو والصــــــرف 1301105 2

 3 المهارات الدراسية في اللغة اإلنجليزية 1302105 3

 3 يةتاريخ الحضارة العربية اإلسالم 1303101 4

 3 الكتابة والتعبيــــــــــر 1301103 5

 15 المجموع

 

 

 اآلتية: المساقات( ساعات معتمدة يختارها الطالب من 6االختيارّية: ) المساقاتب. 

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 (2اللغة العربية ) 1301102 1

 3 تحليل النص األدبي وتذوقــــه 1301104 2

 3 (3اللغــــة اإلنجليزيــــة ) 1302103 3

 3 (4اللغـــــة اإلنجليزيـــة ) 1302104 4

 3 تاريخ األردن 1303104 5

 3 مدخـــل إلــى اللغة الفرنسّية 1304105 6

 3 (1اللغة اإلسبانية ) 1304151 7

 3 (1اللغة اإليطالية ) 1304161 8

 

 عتمدة موزعة على النحو اآلتي:( ساعة م81)يخصص لها  :)ثالثا( متطلبات التخصص 

 اآلتية: مساقات( ساعة معتمدة تشمل ال75المتطلبات اإلجبارية: ) -أ

 

 ساعة معتمدة ( 45)  اللغة اإلسبانية: -1
 رقم المساق

1 1305105166

2 13051062661305105

3 13052111331305106

4 13052122331305211

5 13052131331305106

6 13052142331305213

7 1305311331305106

8 1305312331305311

9 13053411331305212

10 1305321332121305

11 13054412331305341

12 1305421331305321

13 1305422331305321

 45

10820142015
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 ساعة معتمدة ( 30اللغة اإلنجليزية: ) -2
الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 )نظري(

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق

 ــــ 3 3 مهارات المحادثة 1302109 1

 ــــ 3 3 قواعد اللغة اإلنجليزية 1302112 2

 ــــ 3 3 (1الكتابة ) 1302210 3

 1302210 3 3 (2الكتابة ) 1302211 4

 1302112 3 3 مدخل إلى اللغة 1302230 5

 1302211 3 3 مقدمة في األدب 1302240 6

 1302240 3 3 األدب اإلنجليزي 1302241 7

 1302211 3 3 (1الترجمة ) 1302320 8

 1302320 3 3 (2الترجمة ) 1302321 9

 1302240 3 3 األدب األمريكي 1302340 10

 30 المجموع

 

 :ةاآلتي مساقاتمعتمدة يختارها الطالب من ال ات( ساع6المتطلبات اإلختيارية :) -أ

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 ظري ن

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

أساااليت تاادريس اللغااة اإلساابانية للناااطقين    1305411 1

 بغيرها   

3 3 1305311 

 1305311 3 3 اللغة اإلسبانية المهنية  1305412 2

 1305441 3 3  / إسباني  الترجمة المتخصصة  1305442 3

 1305311 3 3 الحضارة اإلسبانية 1305423 4

 1305321 3 3 الرواية اإلسبانية 1305424 5

 1305321 3 3 أدب أمريكا الالتينية 1305425 6

 1305321 3 3 أدب مقارن / اسباني 1305426 7

التي تطرحها  مساقاتالحرة بواقع ثالث ساعات يختارها الطالب من ال مساقات)رابعا( ال 

الجامعة.
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 يزيانجل ــالمساقات التي يقدمها تخصص اسباني 

 

 مساقات اللغة االسبانية -1
رقم  ت

 المساق

الساعات  اسم المساق

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ـــــــ 3 3 (1) اللغة اإلسبانية 1304151 1

 1304151 3 3 (2) اللغة اإلسبانية 1304152 2

 1304152 3 3 (3) اللغة اإلسبانية 1304253 3

 1304253 3 3 (4) لغة اإلسبانيةال 1304254 4

 ـــــــ  6 6 (1مدخل مكثف إلى اللغة اإلسبانية ) 1305105 5

 1305105 6 6 ( 2مدخل مكثف إلى اللغة اإلسبانية  ) 1305106 6

 1305106 3 3 ( / اسباني1كتابة وتعبير ) 1305211 7

 1305211 3 3 ( / اسباني2كتابة وتعبير ) 1305212 8

 1305106 3 3 ( / اسباني1لفظ ومحادثة ) 1305213 9

 1305213 3 3 ( / اسباني2لفظ ومحادثة ) 1305214 10

1305106 3 3 قواعد اللغة اإلسبانية المتقدمة  1305311 11

 1305311 3 3 اللسانيات وتعليم اللغة اإلسبانية 1305312 12

  1305212  3 3  مقدمة في األدب اإلسباني   1305321  13

 1305212 3 3 ( / اسباني1الترجمة ) 1305341 14

 1305311 3 3 أساليت تدريس اللغة اإلسبانية للناطقين بغيرها 1305411 15

 1305311 3 3 اللغة اإلسبانية المهنية  1305412 16

  1305321  3 3 القرن الثامن عشر األدب اإلسباني حتى نهاية   1305421  17

  1305321  3 3 سباني المعاصراألدب اإل  1305422  18

 1305311 3 3 الحضارة اإلسبانية 1305423 19

 1305321 3 3 الرواية اإلسبانية 1305424 20

 1305321 3 3 أدب أمريكا الالتينية 1305425 21

 1305321 3 3 أدب مقارن / اسباني 1305426 22

  1305341  3 3   ( / اسباني2الترجمة ) 1305441 23

 1305441 3 3  / اسباني  الترجمة المتخصصة  1305442 24

 مساقات اللغة االنجليزية -2

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ـــــــ 3 3 مهارات المحادثة  1302109 1

 ـــــــ 3 3 قواعد اللغة اإلنجليزية 1302112 2

 ـــــــ 3 3 (  1الكتابة ) 1302210 3

 1302210 3 3 (2الكتابة ) 1302211 4

 1302112 3 3 مدخل إلى اللغة 1302230 5

 1302211 3 3 مقدمة في األدب  1302240 6

 1302240 3 3 األدب اإلنجليزي 1302241 7

 1302211 3 3 (1الترجمة ) 1302320 8

 1302320 3 3 ( 2الترجمة ) 1302321 9

 1302240 3 3 األدب األمريكي 1302340 10
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 إنجليزي/ الخطة االسترشادية لبرنامج بكالوريوس في إسباني 

 السنة األولى

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلت جامعة 3 ـــــ متطلت جامعة 3

 ـــــ متطلت جامعة 3 ـــــ طلت جامعةمت 3

 ـــــ متطلت تخصص إجبارّي 6 ـــــ متطلت كلية 3

 ـــــ متطلت كلية 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 6

 ـــــ   ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 المجموع 15 المجموع 18

 

 

 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اقاسم المس

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلت جامعة 3 ـــــ متطلت جامعة 3

 ـــــ متطلت كلية 3 ـــــ متطلت كلية 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إختياري 3 ـــــ اريمتطلت تخصص إجب 3

 ـــــ   ـــــ متطلت تخصص إختياري 3

 المجموع 15 المجموع 18

 

 

 السنة الثالثة

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلت جامعة 3 ـــــ متطلت جامعة 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إختياري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

    ـــــ متطلت تخصص إختياري 3

 المجموع 15 وعالمجم 18

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلت جامعة 3 ـــــ مساق حرة 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلت تخصص إجباري 3 ـــــ متطلت تخصص إختياري 3

 ـــــ متطلت تخصص إختياري 3 ـــــ  

 المجموع 18 المجموع 15
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 إنجليزي ــفي إسباني  درجة البكالوريوس وصف مساقات

 ( ساعات معتمدة3)    (1غة اإلسبانية )( الل1304151)

Spanish(1)                  اليوجد :المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على التواصل باللغة اإلسبانية حيث يتعلم الطالب: كيفية 

ء التعريف بأنفسهم وبغيرهم ، إستخراج صفات الجنسية من أسماء البلدان، طلت مساعدة، أسما

المهن وأماكن العمل واألرقام وكيفية االستعالم عن أرقام الهواتف الضرورية وكذلك دراسة 

 المضارعة واألفعال االنعكاسية..... إلخ.

 

( ساعات معتمدة3)                   (2( اللغة اإلسبانية )1304152)

 Spanish(2)        :(1اللغة اإلسبانية )( 1304151)المتطلب السابق 

ف هذه المساق إلى زيادة الوعي اللغوي لدى الطلبة من خالل التركيز على األزمنة الفعلية في يهد

أيضًا  مساقاللغة اإلسبانية مثل المضارع والمضارع المستمر والماضي التام ، وتقدم هذه ال

للطلبة بعض النصوص في اللغة اإلسبانية التي تتناست مع مستواهم كما تركز على تطوير 

 االتصال والقراءة وتقدم أيضًا بعض عناصر الثقافة اإلسبانية.مهارات 

 

 ( ساعات معتمدة3)              ( 3( اللغة اإلسبانية )1304253)

Spanish(3)    ( :2( اللغة اإلسبانية )1304152المتطلب السابق)

يهدف هذا المساق إلى إستكمال المعرفة اللغوية للطلبة من خالل التركيز على األزمنة  

الفعلية وبشكل خاص زمن الماضي المطلق والماضي الناقص والمستقبل وكيفية إستخدامها في 

 جمل مفيدة ونصوص مبسطة. 

 

 ( ساعات معتمدة3)     ( 4( اللغة اإلسبانية )1304254) 

Spanish(4)         (3( اللغة اإلسبانية )1304253متطلب السابق: )ال 

يهدف المساق إلى تعميق المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مجال التراكيت اللغوية التي لم يتم 

( مثل المنصوب والضمائر المفعول به المباشر وغير 3التطرق إليها في مساق اللغة اإلسبانية )

الم المباشر وغير المباشر، هذا باإلضافة الى تطوير مهارتي المباشر والضمائر المنفصلة والك

 الكتابة والقراءة لدى الطلبة.

 

 ساعات معتمدة(  6)    (1) مدخل مكثف إلى اللغة اإلسبانية  1305105

Introduction to Spanish Language (Intensive)(1)    المتطلب السابق: ال يوجد   
لطلبة التخصص . ويهدف الى تدريت  إلسبانيةفي تعليم اللغة ا يعتبر هذا المساق مدخاًل أساسيًا

المتعلمين على : اكتساب صحة  اللفظ وسالمة النطق ، اكتساب مفردات اللغة وتنميتها بسياقاتها 

النصية ، فهم المقروء والتعبير الشفوي والتعريف األولي لقواعد اللغة األسبانية وتصريف أفعالها 

                                                  على وجه الخصوص .   

    

 ساعات معتمدة(  6)    (2) مدخل مكثف إلى اللغة اإلسبانية   1305106

Introduction to Spanish Language (Intensive) (2)      :المتطلب السابق

       (1( مدخل مكثف إلى اللغة اإلسبانية )1305105)

ى إسااتكمال الماادخل السااابق فااي تمكااين طلبااة التخصااص ماان تعميااق الفهاام،  يهاادف هااذا المساااق الاا

والتعبياار الشاافوي والكتااابي وتنميااة مهااارة القااراءة لديااه  وكااذلك تأهيلااه ليكااون قااادرًا علااى تبااادل    

المعلومااات واآلراء والتعبياار عاان مواقفااه وأحاسيسااه وإبااداء األحكااام والمالحظااات. وأن يكااون،     

 ص أولية، تعبر موضوعاتها عن أغراض وظيفية في اللغة المستعملة. كذلك، قادرًا على فهم نصو
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 ( ساعات معتمدة3)    إسباني  /(1)كتابة وتعبير  1305211

Expository writing  (1)/Spanish   ( :1305106المتطلب السابق)  

يهدف هذا المساق إلى تعزيز مهارات التعبير الكتابي، وذلك بالتعبير عن أغراض وظيفية: ككتابة 

رسالة شخصية أو رسالة عمل أو عرض قصة قصيرة وغيرها، وذلك باالستعانة بنماذج لغوية 

                                  مكتوبة تفيد المتعلم من الصوغ على منوالها.  
 

 (ساعات معتمدة3)         إسباني/ (2)كتابة وتعبير 1305212

Expository writing (2)/Spanish        ( :1305211المتطلب السابق) 

يهدف هذه المساق إلى إكساب الطالت المهارات األساسية لفهم نصوص إسبانية أصلية ومعاصرة 

الطالت من االنتقال من القراءة إلاى الكتاباة، ومان المضامون إلاى      إلغناء مفرداته، وبذلك سيتمكن 

 الشكل، ومن السهل إلى الصعت، ومن التقليد إلى اإلبداع. 
 

 (ساعات معتمدة3)    إسباني/(1لفظ ومحادثة )  1305213

Pronunciation and Conversation (1)/Spanish    :(1305106)المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق إلى تعزيز مهارات المحادثة والتعبير الشفوي من خالل أنشطة متنوعة وشائقة 

 ) كاأللعاب اللغوية أو محاكاة مواقف من الحياة اليومية..   الخ ( 
 

 (ساعات معتمدة3)                 إسباني /(2)لفظ ومحادثة   1305214

Pronunciation and Conversation (2)/Spanish   ( :1305213المتطلب السابق)     
يهدف هذا المساق  إلى تطوير مهارتي اللفظ والمحادثة لدى الطالت عن طريق عرض حوارات 

شفوية أو مواقف لغوية متعددة مسجلة على أشرطة تعرض مختلف  مناحي الحياة اليومية في 

من إتقان مهارتي  اللفظ والمحادثة من خالل  نشاطات متنوعة كإجراء إسبانيا ، كما ستمكنه 

 حوار او افتعال نقاش.
 

 (ساعات معتمدة3)    قواعد اللغة اإلسبانية المتقدمة   1305311

Advanced Spanish grammar           :1305106المتطلب السابق    

تقاال بالطالات تادريجيا مان الانص القصاير إلاى الانص الطويال، وذلاك           يهدف هاذا المسااق الاى اإلن   

الااخ ( حيااث  …بااالتركيز علااى الجملااة المركبااة ) عالقااات السااببية والنتيجااة والوقاات، والتناااقض   

يعطي الطالت إمكانية فهام نظام الجملاة اإلسابانية بأشاكالها اللغوياة المختلفاة، مماا يتايح لاه فرصاة            

 تأليف التراكيت المالئمة.
 

( ساعات معتمدة 3)      اللسانيات وتعليم اللغة اإلسبانية    1305312 

 Linguistics and teaching Spanish       ( :1305311المتطلب السابق) 

يهدف هاذا المسااق إلاى تعرياف الطالات بمختلاف نظرياات اللساانيات فاي اللغاة اإلسابانية: تجزئاة             

األصااوات، تصااحيح اللفااظ، أنااواع االتصااال اللغااوي والاللغااوي وعالقااة هااذه        ألكلمااة، تصاانيف  

 النظريات بتعليم اللغة اإلسبانية. 
 

  (ساعات معتمدة3)       باني مقدمة في األدب اإلس   1305321

Introduction to Spanish Literature       ( :1305212المتطلب السابق ) 

يهادف هااذا المساااق الااى اعطااء فكاارة عامااة عاان ادب لغااة التخصاص ماان خااالل عاارض تاااريخي    

ختلااف الحقاات األدبيااة والتااي  لمراحاال األدب والااذي يااتم عباار دراسااة بعااض النصااوص األدبيااة لم   

تفضااي فااي النهايااة الااى خلااق تصااور شااامل عاان ادب بلااد التخصااص فضااال عاان اكساااب الطالاات     

  المفردات األدبية الضرورية. 
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 (ساعات معتمدة3)     إسباني /(1)الترجمة   1305341

Translation(1)/Spanish                        ( :1305212المتطلب السابق ) 

هدف هذا المساق إلى تقديم معرفة نظرية للطالت في معنى الترجمة وأنواعها وأهميتها ي   المتقدمة

في الحيااة العملياة واليومياة  وإكساابه آلياة الترجماة العملياة مان اإلسابانية إلاى العربياة وباالعكس،              

 وذلك من خالل مجموعة جمل منتقاة من اللغتين لهذه الغاية.

      

 ( ساعات معتمدة3)    أساليب تدريس اللغة اإلسبانية للناطقين بغيرها    1305411 

methods  of Spanish for non natives   Teaching  ( :1305311المتطلب السابق)       
كانت  يهدف هذا المساق تعليم الطلبة مختلف أساليت تدريس اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية، سواء 

اإلسبانية للناطقين  التقليدية منها أو الحديثة، كما يهدف إلى تدريت الطلبة على كيفية تدريس اللغة 

 رها والمشاكل اللغوية والتربوية التي من الممكن أن تواجههم.بغي

   

 ( ساعات معتمدة3)                  اللغة اإلسبانية المهنية    1305412 

Professional Spanish Language          ( :1305311المتطلب السابق)   

المهنية  على اللغة اإلسبانية المستعملة في بعض المجاالت يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالبة 

متخصصة  كمجال األعمال، السياحة، اآلثار حيث تقدم لهم كلمات ومصطلحات وتراكيت لغوية 

المواقف الشائعة في  في كل مجال عن طريق استخدام نصوص وحوارات مكتوبة ومسجلة تمثل 

  هذا المجال.

 

 معتمدة ( ساعات 3)     األدب اإلسباني حتى نهاية القرن الثامن عشر           1305421 
Spanish Literature till the end of XVIII Century ( :1305321المتطلب السابق) 

األدب  يهدف هذا المساق الى تعريف الطالت بشكل مفصل ومعمق عن حقبتين من اهم حقت 

األعمال  من خالل اشهر  اإلسباني ابتداء من نشأته ومرورا بتطوره خالل العصور الوسطى

  األدبية التي ظهرت في هذه الفترة.

 

  ( ساعات معتمدة 3األدب اإلسباني المعاصر                                  )  1305422  

          Modern Spanish Literature ( :مقدمة في األدب اإلسباني1305321المتطلب السابق )  
مم لمساق األدب اإلسباني ويهدف الى تعريف الطالت باألدب يعتبر هذا المساق مكمل ومت

  األدبية. اإلسباني الحديث من خالل دراسة نصوص ادبية معاصرة لمشاهير الكتاب واألعمال  

 

 معتمدة ( ساعات 3)                             الحضارة اإلسبانية   1305423 

 Spanish cultural texts               ( قواعد اللغة اإلسبانية المتقدمة1305311)تطلب السابق: الم      

عدة  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمجتمع اإلسباني المعاصر وذلك من خالل استعمال 

يعرف  وسائل تعليمية كالصحافة المكتوبة والدعاية واألفالم الخ.. وباالعتماد على برنامج محدد 

  ة المهمة للحضارة اإلسبانية .الطالب بالجوانت األساسي

 

 ( ساعات معتمدة3الرواية اإلسبانية                                          )  1305424 
 Spanish Novel                             ( :مقدمة في الدب اإلسباني1305321المتطلب السابق ) 

بانية وتطورها لغاية عصرنا الحالي  باالضافة يعتبر هذا المساق مدخال لدراسة نشأة الرواية اإلس

الى دراسة الخلفيات التاريخية والثقافية لها. حيث يركز على قراءة نماذج متنوعة من الرواية من 

 فترات مختلفة مع التأكيد على الرواية اإلسبانية المعاصرة.
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 ( ساعات معتمدة3)   أدب أمريكا الالتينية                                      1305425
American-Spanish Literature        ( :مقدمة في األدب اإلسباني1305321المتطلب السابق ) 

األمريكي منذ بداياته في القرن -يهدف هذا المساق الى اعطاء نظرة عامة عن الدب اإلسباني

والشعر والقصة الخامس عشر ولغاية القرن العشرين. وتركز على مختارات من روائع الرواية 

 ,Borges, Cortazar, Neruda, Garcìa Marquezالقصيرة لمشاهير األدباء مثل )

Vargas Llosa….. ( ويطلع الطلبة كذلك على الفروقات في اللغوية في كل من إسبانيا و .

 أمريكا الالتينية.

 

 ( ساعات معتمدة3)           إسباني/األدب المقارن   1305426
Comparative Literature/Spanish    ( األدب اإلسبببباني حتبببى نهايبببة 1305321السببابق: ) المتطلبببب

   القرن الثامن عشر
يهدف هذا المساق إلى إطالع الطالب على نوعين من األدب العربي واإلساباني والمقارناة بينهماا    

 على مختلف المستويات : اللغة، السياق، األهداف، األسلوب ..........الخ.
    

 (  ساعات معتمدة3)    نيإسبا /(2الترجمــة ) 1305441

Translation (2)/Spanish           ( :1( الترجمة )1305341المتطلب السابق)/     إسباني 

يهدف هذا المساق  الى تدريت الطلبة على الترجمة من  اإلسبانية إلى العربية وبالعكس بالرجوع 

صحف اليومية إلعطاء على المجالت والنشرات وال مساقإلى نصوص صحفية  . وتعتمد هذه ال

 الطلبة التجربة العملية على نقل المعلومة اإلعالمية  بين هاتين اللغتين .

 

  ( ساعات معتمدة3)      إسباني /الترجمة المتخصصة   1305442 
Professional translation/ Spanish          ( :2( الترجمة )1305441المتطلب السابق)/ إسباني   

ق إلى تدريت الطلبة على الترجمة التتابعية من العربية إلى اإلسبانية وبالعكس يهدف هذا المسا 

في  في مختلف المواقف والظروف التواصلية مع اآلخر،  بحيث يكتست الدقة والسرعة والطالقة  

  إفهام المتلقي وإيصال المعلومة.
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 التي يقدمها قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها المساقاتصف و
 

 (ساعات معتمدة 3) المحادثة مهارات 1302109
 Speaking Skills المتطلب السابق: ال يوجد 

 حياتية مواضيع في لغوية ودقة بطالقة التحدث في الطالت قدرة تنمية إلى المساق هذا يهدف

 النظر وجهات تبادل تتطلت مواضيع في التحدث لىع الطالت تدريت على ويركز وأكاديمية،

 على التعليق المساق يشمل كما اآلخر، مع ومناقشتها وتلقيها األفكار وطرح الرأي وإبداء

 الطالت قرأها مساق شفوي بشكل والتلخيص اآلخرين، مع ومناقشتها واألخبار األحداث

  .التحدث تتطلت التي يةاللغو األنشطة من ذلك وغير الصف، في زمالئه مع ومناقشتها

 
 (ساعات معتمدة3) قواعد اللغة االنجليزية 1302112

 English Language Grammar المتطلب السابق: ال يوجد 
 منها الفعلية الجمل أشباه وبناء اإلنجليزية في الكالم بأقسام المتعلقة النحوية المصطلحات دراسة

 والربط الجملة مستوى إلى االرتقاء ثم الجر، وحروف والظروف والصفات واألدوات واألسمية

 الجمل وصياغة البسيطة، الجملة تطوير على التركيز وكذلك .المختلفة وأنواعها الجمل بين

 ربط وأدوات واستخداماتها  للمجهول المبني وصيغة الشرطية والجمل الصلة وجمل المركبة

  .االصطالحية واألفعال بأنواعها الجمل

 
 (ساعات معتمدة 3) (1) كتابة 1302210

 Writing (1) المتطلب السابق:ال يوجد 
 الجمل صياغة في الربط أدوات واستخدام الفقرة مستوى على الكتابة على الطالت تدريت

 والفقرة السردية الفقرة كتابة خالل من وذلك الموضوع، جملة أو الرئيسية والجملة المركبة

 والترقيم الربط ألدوات كبيرة أهمية المساق مقارنة،ويوليال وفقرة الوصفية والفقرة التحليلية

  .الصحيح

 
 (ساعات معتمدة3) (2كتابة ) 1302211

 Writing (2)   :المتطلبببببببببببببببببب السبببببببببببببببببابق
(1302210) 

 وتنظيم المقالة كتابة على التركيز يتم حيث ، 1-كتابة مساق إليه انتهى ما المساق هذا يكمل

 على التركيز إلى إضافة أجزائها، توحيد في الموضوع جملة وأهمية ترابطها وأدوات محتواها

 أنواع كتابة على الطالت بتدرب كما الموضوع، جملة تطور التي التفصيلية الجملة كتابة

  .والجدلية والتحليلية والوصفية منها السردية المقاالت

 
 (ساعات معتمدة 3) مدخل الى اللغة 1302230

 Introduction to Linguistics :(1302112)المتطلب السابق 
ُيعتبر  ذا المساق مي أ م المقررا  ال راسية دّن  ُيعتبر ُمتطلبًا أساسيًا للع ي  مي المسااا  

بالمصطلحا    الطال  تعريف إل  المساق  ذا ير فالالحقة في برنامج اللغة اإلنجليزية. ك 
 لمبايئ مسح المساق  ذا يتناكلحيث  ادساسية الالزمة ل راسة الم اللغة بوح اترا المتنواة ،

ة مي جوانبرا كمكوناترا المختلفة في اللغة اإلنجليزية ك يير ا مي اللغ فرم، كيراسة كتحليل
اللغا . ك  ذا يتجّل  في يراسة نشأي اللغة بمسلماترا العلمية اللغوية كالثقافية كتحليلرا ضمي 

  ال اللة، الم ك ، كالم النحو، الصرف كالم أشكالرا ك كظائفرا فيما يتعّلق  بالنظام الصوتي،
 كالمعن  السيااي أك ما ُيعرف بـِ  "ظالل المعاني ك البراجماتية".
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 (ساعات معتمدة3) في األدب مقدمة 1302240
 Introduction to Literature :(1302211)المتطلب السابق 

 مث ل  اديبي ة  كالمصطلحا   يمالمفا كأساسيا  خصائص الطال  تعريف إل  المساق  ذا ير ف

 اديبي ة  ادن وا   كفر م  لق راةي  ادساس ية  بالمر ارا   كتزكي  ه كالوااعية، كال  راما  كالخي ال  الش عر 

 ذا  النصوص تحليل في المستخ مة كالتعابير بالمصطلحا  تعريف  إل  إضافة أااله، المذعوري
  .العالاة

 
 (ساعات معتمدة 3) اإلنجليزي األدب 1302241

 English Literature :(1302240)المتطلب السابق 
  .ق يمال العصر مي ابت اًة النثر ال  خاص بترعيز اإلنجليزي لأليب التاريخي للتطور استعراض

 كيي ر  الخي الي  اديب م ي  كالنث ر  الش عر  تمث ل  ب ارزي  أام ال  اختي ار  ي تم  االس تعراض    ذا  كف ي 
 إل    الع رض    ذا  كير  ف  .يج    عم ا  ثيلر ا تم ا  م  ال    الع ايي  ج ر   أامال إل  إضافة الخيالي

 اب ر  اديب   ذا  تط وير  ف ي  س ا م   الت ي  كالفلس فية  كالثقافية السياسية بالعوامل الطال  تعريف

  .العصور
 

 (ساعات معتمدة 3) (1الترجمة ) 1302320
 Translation (1)  :(1302211)المتطلب السابق 

 تعريف إل  المساق  ذا ير فكتطبيقاترا. ك   و ُمق ّمة في الم يراسا  الترجمة  ذا المساق

ادساسية المتعلقة بعلم الترجمة كبعض تطبيقاترا اللغوية كالثقافية   النظرية مبايئالب الطال 
البسيطة، كعيفية  راكاستراتيجياتمي خالل بعض طرائقرا   الترجمةالتي تحكم ك تضبط اواا  

ك المبت ئون في  ذا المجال  كذلك مي خالل معالجة اإلشكاال  التي يواجررا طال  الترجمة 
كمي ثَم  كبالعكس، العربية إل  اإلنجليزية اللغة مي يراسة ك ترجمة ابارا  ك تراعي  اصيري

تطوير ذلك مي خالل ترجمة المفريا ، ك الُجــمل ك أشباه الُجــمل المرّعبة، كصواًل إل  
إلى العربية، وبالتالي  ةمن اإلنجليزي يالفقر مستوى ال  الترجمة في المكثف الت ري  مرحلة

 يتمكن الطالت من فهم طبيعة النظام اللغوي لكال اللغتين وأثره في عملية الترجمة.

 
 (ساعات معتمدة3) (2الترجمة ) 1302321

 Translation (2)  :(1302320)المتطلب السابق 
 خاص ة  الترجم ة،  دس الي   ةالنظري   بالخلفية مبسط بشكل الطال  تعريف إل  المساق  ذا ير ف

 المتبع ة  المنرجي ة  المس اق  يس تعرض  عم ا  .النحوي ة  كالتراعي    المف ريا   باختي ار  المتعلق ة  تل ك 

 العام ة  المب ايئ  بع ض  ك اللفظي ة،  كالوص فية  كال اللي ة  التواص لية  بالترجم ة  ابت  اة  بالترجم ة 

 للترجم ة  وصنص   اختي ار  كيمك ي  الترجم ة،  املي ة  ف ي  المع اجم  اس تخ ام  كع ذلك  كالخاص ة، 
  .كال كريا  كالمجال  الصحف أك، الكت  مي المساق  ذا ديراض

 
 (ساعات معتمدة 3) األمريكي األدب 1302340

 American Literature   :المتطلبببببببببببببببببب السبببببببببببببببببابق
(1302240) 

 من ذ  ،ي(الخي ال  كيي ر  الخي الي ث ر ) الن ال  بترعيز ادمريكي لأليب التاريخي للتطور استعراض

 أيب إل    كص والً  كادكركبي يي  البريط انييي  م    الص را   ب أيب  م ركراً  االس تعمار  اب ل  م ا  فتري

  المختلفة. العرايا  كأيب العشريي القرن
 
 


