
 1 

 

 
 

 

 

 جامعـــــــة آل البيت

 كليــة  اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 

 الخطـة الدراسيـة

 لدرجـة البكالوريـوس

 

 فـــي 

 انجليزي ــايطالي 

 قسم اللغات الحديثة

 

2014- 2013 

2015/01/12 

 



 2 

 قسم اللغات الحديثة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 يت جامعة آل الب

 

 انجليزي ــايطالي   في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 
 انجليزي   ــايطالي   التخصص البكالوريوس في (: اسم الدرجة )بالعربيــة

 B. A.   in Italien - Englishاسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 

 

 أحكام وشروط عامة : -أ

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

  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 132انجليزي من )/  طاليسية لدرجة البكالوريوس في ايتتكـون الخطة الدرا

 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 
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 3 مساقات حرة رابعًا

 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
 نجليزيا/ اسباني  05
 انجليزي/ يطالي ا 06

 

 :ساقاترموز الم -3

9-0 9-0 4-1 06 13 
                                                           

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

رمـز 

 المجال

رمـز  عنوان مجـال التخصص

 جالالم

 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

 

 

 أوال: متطلبات الجامعة: 

 ( ساعة معتمدة وتشمل:27يخصص لها ) 

 ( ساعة معتمدة وهي:18يخصص لها ) المتطلبات اإلجبارية: -أ 

الساعات  اسم المساق رقم المساق 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

 

 مساااا  مان ال  مسااق اختيااي   ين ويمكاهم   ياةاة   العلوم العسكرية اختيااي  للللباة ريار اني  يا     مساقعتبر ي* 
 التي تلرحما الجامعة.

 
يكاون   أن( ةاااا  معتما ي يختاي اا اللالا  مان خاايه عليتا  الا          9)يخصص لماا   المتطلبات االختيارية: -ب

 :لمجاال  التاليةا مجال منمساق واح  من عل 
 

 مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية: .1

رقم  ت

 المساق

المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق

 السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 1301101 3 (2) اللغة العربية 1301102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

تاريخ الحضارة العربية  1303101 6

 اإلسالمية

3 - 

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(اللغة التركية   1304191 13
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 ويضم المساقات التالية:مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية . 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 ظيم األسرة والمجتمعتن 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

آل البيت ودورهم في التاريخ  1303105 11

 اإلسالمي 

3 - 

 - 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

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 لعمارة اإلسالميةا 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 

المسجلين اعتبارًا من بداية  أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة مالحظة:

التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على  2010/2011الفصل األول 

( 099ان يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكيًا )

 خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي:

 
 المساقات االستدراكية:

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

 ة، وتشمل المساقات اآلتية:معتمدة ( ساع15اإلجبارّية: ) 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 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1303101 4

 3 بة والتعبيــــــــــرالكتا 1301103 5

 15 المجموع

 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:6االختيارّية: ) المساقات -ب

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 (2اللغة العربية ) 1301102 1

 3 تحليل النص األدبي وتذوقــــه 1301104 2

 3 (3ـــة )اللغــــة اإلنجليزيـ 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

 

 

 حو اآلتي:( ساعة معتمدة موزعة على الن81) يخصص لها )ثالثا( متطلبات التخصص : 

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

 ساعة معتمدة ( 45) :اإليطاليةاللغة  -1
الساعات  مساقاسم ال مساقرقم ال ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ____ 6 6 (1) مدخل مكثف إلى اللغة اإليطالية 1306105 1

 1306105 6 6 (2)مدخل مكثف إلى اللغة اإليطالية  1306106 2

 1306106 3 3   ( / ايطالي1)كتابة وتعبير  1306211 3

 1306211 3 3 ( / ايطالي2)كتابة وتعبير  1306212 4

 1306106 3 3 ( / ايطالي1)لفظ ومحادثة  1306213 5

 1306213 3 3 ( / ايطالي2)لفظ ومحادثة  1306214 6

 * 1306106 3 3 قواعد اللغة اإليطالية المتقدمة  1306311 7

 1306311 3 3 اللسانيات وتعليم اللغة اإليطالية 1306312 8

 * 1306212 3 3 مقدمة في األدب اإليطالي  1306321 10

 * 1306212 3 3 ( / ايطالي1)الترجمة  1306341 9

األدب ااإليطااالي حتااى نهايااة القاارن     1306421 12

 التاسع عشر

3 3 1306321 

 1306321 3 3 األدب اإليطالي المعاصر 1306422 13

 1306341 3 3 ( / ايطالي2)الترجمة  1306441 11

 45 المجموع 

10820142015
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 ساعة معتمدة ( 30اللغة اإلنجليزية : ) -2

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ---------- 3 3 مهارات المحادثة  1302109 1

 ---------- 3 3 قواعد اللغة اإلنجليزية 1302112 2

 ---------- 3 3   (1) كتابةال 1302210 3

 1302210 3 3 (2)كتابة ال 1302211 4

 1302112 3 3 مدخل إلى اللغة 1302230 5

 1302211 3 3  األدبمقدمة في  1302240 6

 1302240 3 3 يزياألدب اإلنجل 1302241 7

 1302211 3 3 (1الترجمة ) 1302320 8

 1302320 3 3  (2)الترجمة  1302321 9

 1302240 3 3 األدب األمريكي 1302340 10

 30 المجموع 

 :ةاآلتي مساقات( ساعة معتمدة يختارها الطالب من ال6المتطلبات اإلختيارية :) -أ

الساعات  مساقاسم ال رقم المساق ت

ية األسبوع

 نظري 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 أساااااليب تاااادريس اللغااااة اإليطاليااااة    1306411 1

 للناطقين بغيرها

3 3  

1306311 

 1306311 3 3 اللغة اإليطالية المهنية  1306412 2

 1306311 3 3 الحضارة اإليطالية 1306423 3

 1306321 3 3 مختارات من األدب اإليطالي 1306424 4

 1306321 3 3 الرواية اإليطالية 1306425 5

 1306321 3 3 / ايطاليأدب مقارن  1306426 6

 1306441 3 3 / ايطاليالترجمة المتخصصة  1306442 7

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

 الجامعة. 
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 انجليزي/ تخصص ايطالي  قدمهاالتي ي مساقاتال

 

 االيطاليةمساقات اللغة  -1

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ـــــــــ 3 3 (1) اللغة اإليطالية 1304161 1

 1304161 3 3 (2) اللغة اإليطالية 1304162 2

 1304162 3 3 (3) اللغة اإليطالية 1304263 3

 1304263 3 3 (4) اللغة اإليطالية 1304264 4

 ـــــــــ  6 6 (1مدخل مكثف إلى اللغة اإليطالية ) 1306105 5

 1306105 6 6 (2مدخل مكثف إلى اللغة اإليطالية ) 1306106 6

 1306106 3 3 ( / ايطالي  1كتابة وتعبير ) 1306211 7

 1306211 3 3 ( / ايطالي2كتابة وتعبير ) 1306212 8

 1306106 3 3 ( / ايطالي1لفظ ومحادثة ) 1306213 9

 1306213 3 3 ( / ايطالي2لفظ ومحادثة ) 1306214 10

 1306106 3 3 قواعد اللغة اإليطالية المتقدمة  1306311 11

 1306311 3 3 اللسانيات وتعليم اللغة اإليطالية 1306312 12

 1306212 3 3 مقدمة في األدب اإليطالي  1306321 13

 1306212 3 3 ( / ايطالي1الترجمة ) 1306341 14

لغة اإليطالية للناطقين أساليب تدريس ال 1306411 15

 بغيرها   

3 3 1306311 

 1306311 3 3 اللغة اإليطالية المهنية  1306412 16

األدب اإليطااااالي حتااااى نهايااااة القاااارن     1306421 17

 الثامن عشر

3 3 1306321 

 1306321 3 3 يطالي المعاصراألدب اإل 1306422 18

 1306311 3 3 الحضارة اإليطالية 1306423 19

 1306321 3 3 مختارات من األدب اإليطالي 1306424 20

 1306321 3 3 الرواية اإليطالية 1306425 21

 1306321 3 3 أدب مقارن / ايطالي 1306426 22

 1306341 3 3  ( / ايطالي2الترجمة ) 1306441 23

 1306441 3 3  الترجمة المتخصصة / ايطالي 1306442 24

 

 نجليزيةمساقات اللغة اال -2

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ـــــــــ 3 3 مهارات المحادثة  1302109 1

 ـــــــــ 3 3 قواعد اللغة اإلنجليزية 1302112 2

 ـــــــــ 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 ايطالي 

 السنة األولى

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 ـــــ متطلب تخصص إجبارّي 6 ـــــ متطلب كلية 3

 ـــــ متطلب كلية 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 6

 ـــــ   ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 المجموع 15 المجموع 18

 

 

 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق المساق اسم

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 ـــــ متطلب كلية 3 ـــــ متطلب كلية 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إختياري 3 ـــــ ص إجباريمتطلب تخص 3

 ـــــ   ـــــ متطلب 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 متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إختياري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

    ـــــ متطلب تخصص إختياري 3

 المجموع 15 لمجموعا 18

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ مساق حرة 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباري 3 ـــــ متطلب تخصص إختياري 3

 ـــــ متطلب تخصص إختياري 3 ـــــ  

 المجموع 18 المجموع 15
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 إنجليزي/ إيطالي  مساقات درجة البكالوريوس فيوصف 

 ( ساعات معتمدة3)    (1) يطاليةاللغة اإل( 1304161)

                    (Italian(1     المتطلب السابق: ال يوجد 

حيث يتعلم الطالب: كيفية التعريف بأنفسهم  يطاليةيهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على التواصل باللغة اإل 

ساعدة، أسماء المهن وأماكن العمل واألرقام وبغيرهم ، إستخراج صفات الجنسية من أسماء البلدان، طلب م

 وكيفية االستعالم عن أرقام الهواتف الضرورية وكذلك دراسة المضارعة واألفعال االنعكاسية..... إلخ.

 

 ( ساعات معتمدة3)                        (2 ) اإليطالية( اللغة 1304162)

 Italian(2)    ( :اللغة اإل1304162المتطلب السابق )( 2يطالية ) 

 اإليطاليةيهدف هذه المساق إلى زيادة الوعي اللغوي لدى الطلبة من خالل التركيز على األزمنة الفعلية في اللغة 

أيضًا للطلبة بعض النصوص في اللغة  مساقمثل المضارع والمضارع المستمر والماضي التام ، وتقدم هذه ال

لى تطوير مهارات االتصال والقراءة وتقدم أيضًا بعض عناصر التي تتناسب مع مستواهم كما تركز ع اإليطالية

 .يطاليةالثقافة اإل

 

 

 ( ساعات معتمدة3)              ( 3) اإليطالية( اللغة 1304263)

Italian(3)     (2( اللغة اإليطالية )1304162) لمتطلب السابق:ا    

الل التركيز على األزمنة الفعلية وبشكل خاص زمن يهدف هذا المساق إلى إستكمال المعرفة اللغوية للطلبة من خ

 الماضي المطلق والماضي الناقص والمستقبل وكيفية إستخدامها في جمل مفيدة ونصوص مبسطة. 

 

 ( ساعات معتمدة3)     ( 4) اإليطالية( اللغة 1304264)

Italian(4)                   :(3( اللغة اإليطالية )1304263) المتطلب السابق 

يهدف المساق إلى تعميق المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مجال التراكيب اللغوية التي لم يتم التطرق إليها في 

( مثل المنصوب والضمائر المفعول به المباشر وغير المباشر والضمائر المنفصلة 3) إليطاليةمساق اللغة ا

 تي الكتابة والقراءة لدى الطلبة.والكالم المباشر وغير المباشر، هذا باإلضافة الى تطوير مهار

 

 

 ساعات معتمدة(  6)    (1) اإليطاليةمدخل مكثف إلى اللغة   1306105

Introduction to Italian Language (Intensive) (1)  :ال يوجدالمتطلب السابق 

يب المتعلمين على : لطلبة التخصص . ويهدف الى تدر إليطاليةيعتبر هذا المساق مدخاًل أساسيًا في تعليم اللغة ا

اكتساب صحة  اللفظ وسالمة النطق ، اكتساب مفردات اللغة وتنميتها بسياقاتها النصية ، فهم المقروء والتعبير 

وتصريف أفعالها على وجه الخصوص .                              اإليطاليةالشفوي والتعريف األولي لقواعد اللغة 

                        

    

 ساعات معتمدة(  6)    (2) اإليطاليةمدخل مكثف إلى اللغة    1306106

Introduction to Italian Language (Intensive) (2) :مدخل مكثف  1306105 المتطلب السابق

 (1)إلى اللغة اإليطالية 
يار الشافوي   يهدف هذا المسااق الاى إساتكمال المادخل الساابق فاي تمكاين طلباة التخصاص مان تعمياق الفهام، والتعب            

والكتابي وتنمية مهارة القراءة لديه, وكذلك تأهيله ليكون قادرًا على تبادل المعلومات واآلراء والتعبير عان مواقفاه   

وأحاسيسه وإبداء األحكام والمالحظات. وأن يكون، كذلك، قادرًا على فهم نصوص أولية، تعبار موضاوعاتها عان    

 أغراض وظيفية في اللغة المستعملة. 

 

                                                           

 ( ساعات معتمدة3)       إيطالي / (1)كتابة وتعبير 1306211

Expository Writing  (1) / Italian     :مببببدخل مكثببببف إلببببى اللغببببة     1306106 المتطلببببب السببببابق

 (2)اإليطالية 

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

أو رسالة عمل أو عرض قصة قصيرة وغيرها، وذلك باالساتعانة بنمااذج لغوياة مكتوباة تفياد الماتعلم مان الصاو          

  على منوالها.                                  
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 (ساعات معتمدة3)          إيطالي/ (2)كتابة وتعبير 1306212

Expository Writing (2)/Italian      :إيطالي (1)/كتابة وتعبير 1306211 المتطلب السابق  

أصاالية ومعاصاارة إلغناااء   يطاليااةيهاادف هااذه المساااق إلااى إكساااب الطالااب المهااارات األساسااية لفهاام نصااوص إ     

ل، ومان الساهل إلاى    مفرداته، وبذلك سيتمكن الطالب من االنتقال من القراءة إلى الكتابة، ومن المضمون إلى الشاك 

 الصعب، ومن التقليد إلى اإلبداع. 

 

 (ساعات معتمدة3)    إيطالي (1)/لفظ ومحادثة  1306213

Pronunciation and Conversation (1)/Italian      :مدخل مكثبف إلبى     1306106المتطلب السابق

 (1) اللغة اإليطالية

يار الشافوي مان خاالل أنشاطة متنوعاة وشاائقة ) كاأللعااب         يهدف هذا المساق إلاى تعزياز مهاارات المحادثاة والتعب    

 اللغوية أو محاكاة مواقف من الحياة اليومية..   الخ ( 

 

 (ساعات معتمدة3)             إيطالي/ (2)لفظ ومحادثة   1306214

Pronunciation and Conversation (2)/Italian    :(1)/لفبظ ومحادثبة   1306213 المتطلبب السبابق 

 إيطالي

هدف هذا المساق  إلى تطوير مهارتي اللفظ والمحادثة لدى الطالب عن طريق عرض حوارات شفوية أو مواقف ي

، كما ستمكنه من إتقان  إيطاليالغوية متعددة مسجلة على أشرطة تعرض مختلف  مناحي الحياة اليومية في 

 ل نقاش.مهارتي  اللفظ والمحادثة من خالل  نشاطات متنوعة كإجراء حوار او افتعا

 

 (ساعات معتمدة3)    المتقدمة  اإليطاليةقواعد اللغة   1306311

Advanced Italian Grammar                     :1306106 المتطلب السابق 

يهدف هذا المساق الى اإلنتقال بالطالب تدريجيا من النص القصير إلى النص الطويل، وذلك بالتركيز على الجملاة  

الاخ ( حياث يعطاي الطالاب إمكانياة فهام نظام الجملاة          …مركبة ) عالقاات الساببية والنتيجاة والوقات، والتنااقض      ال

 بأشكالها اللغوية المختلفة، مما يتيح له فرصة تأليف التراكيب المالئمة. اإليطالية

 

 (ساعات معتمدة3)     إيطالي (1)/الترجمة    1306341

Translation(1)/Italian                              :1306212 المتطلب السابق  

يهاادف هااذا المساااق إلااى تقااديم معرفااة نظريااة للطالااب فااي معنااى الترجمااة وأنواعهااا وأهميتهااا فااي الحياااة العمليااة      

قااة  إلى العربية وبالعكس،  وذلك من خالل مجموعة جمال منت  اإليطاليةواليومية, وإكسابه آلية الترجمة العملية من 

 من اللغتين لهذه الغاية.  

 

 ساعات معتمدة (3)     إيطالي/ (2)الترجمــة   1306441

Translation (2)/Italian              :إيطالي (1)/الترجمة  1306341المتطلب السابق     

ى نصوص إلى العربية وبالعكس بالرجوع إل اإليطاليةيهدف هذا المساق  الى تدريب الطلبة على الترجمة من 

على المجالت والنشرات والصحف اليومية إلعطاء الطلبة التجربة العملية على  مساقصحفية  . وتعتمد هذه ال

  نقل المعلومة اإلعالمية  بين هاتين اللغتين .  

 

 (ساعات معتمدة3)      اإليطاليمقدمة في األدب   1306321

Introduction to Italian Literature                     1306212 السابق:المتطلب 

دب لغة التخصص من خالل عرض تاريخي لمراحل األدب والذي أ يهدف هذا المساق الى اعطاء فكرة عامة عن

يتم عبر دراسة بعض النصوص األدبية لمختلف الحقب األدبياة والتاي تفضاي فاي النهاياة الاى خلاق تصاور شاامل          

 عن اكساب الطالب المفردات األدبية الضرورية.عن ادب بلد التخصص فضال 

                 

 ( ساعات معتمدة3عشر             ) حتى نهاية القرن التاسع اإليطالياألدب    1306421

Italian Literature till the end of XVIIII Century :1306321 المتطلب السابق 

 مقدمة في األدب اإليطالي 

ابتداء من  يطاليالى تعريف الطالب بشكل مفصل ومعمق عن حقبتين من اهم حقب األدب اإليهدف هذا المساق 

 نشأته ومرورا بتطوره خالل العصور الوسطى من خالل اشهر األعمال األدبية التي ظهرت في هذه الفترة.
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  ( ساعات معتمدة3المعاصر                                  ) اإليطالياألدب   1306422

Modern Italian Literature        :مقدمة في األدب اإليطالي  1306321 المتطلب السابق 

الحديث من  اإليطاليويهدف الى تعريف الطالب باألدب  اإليطالييعتبر هذا المساق مكمل ومتمم لمساق األدب 

 خالل دراسة نصوص ادبية معاصرة لمشاهير الكتاب واألعمال األدبية.

 

 ( ساعات معتمدة3)                                          اإليطاليةلرواية ا  1306425 

Italian Novel           :مقدمة في األدب اإليطالي1306321 المتطلب السابق  

وتطورها لغاية عصرنا الحالي ,باالضافة الى دراسة  إليطاليةيعتبر هذا المساق مدخال لدراسة نشأة الرواية ا

التاريخية والثقافية لها. حيث يركز على قراءة نماذج متنوعة من الرواية من فترات مختلفة مع التأكيد الخلفيات 

 المعاصرة. اإليطاليةعلى الرواية 

 

 ( ساعات معتمدة3)                              يطاليمختارات من األدب اإل  1306424

Selections from Italian Literature      مقدمة في األدب اإليطالي 1306321 السابق: المتطلب 

بعصوره المختلفة  روائع األدب اإليطالييهدف هذا المساق الى دراسة ومناقشة نصوص أدبية مختارة من 

 وتناولها بالتحليل والتفسير واستنباط الخطوط العريضة وتحليل الخلفية التاريخية والثقافية............الخ.

 

 ( ساعات معتمدة3)           إيطالي /ناألدب المقار 1306426

Comparative Literature/Italian     :مقدمببببة فببببي األدب   1306321 المتطلببببب السببببابق

 اإليطالي

والمقارنة بينهما على مختلف  إليطالييهدف هذا المساق إلى إطالع الطالب على نوعين من األدب العربي وا

 وب ..........الخ.المستويات : اللغة، السياق، األهداف، األسل

 

( ساعات معتمدة 3)    اإليطاليةاللسانيات وتعليم اللغة         1306312

Linguistics and Teaching Italian  :قواعد اللغة اإليطالية  1306311 المتطلب السابق

 المتقدمة
لكلماة، تصانيف   ائاة  : تجزاإليطالياة يهدف هذا المساق إلاى تعرياف الطالاب بمختلاف نظرياات اللساانيات فاي اللغاة         

 . إليطاليةاألصوات، تصحيح اللفظ، أنواع االتصال اللغوي والاللغوي وعالقة هذه النظريات بتعليم اللغة ا

    

 ( ساعات معتمدة3)  للناطقين بغيرها  اإليطاليةأساليب تدريس اللغة  1306411

Methods  of Italian for Non Natives Teaching :قواعببد اللغببة  1306311 المتطلب السابق

     اإليطالية المتقدمة

كلغة أجنبية، سواء كانت التقليدية منها أو  اإليطاليةيهدف هذا المساق تعليم الطلبة مختلف أساليب تدريس اللغة 

للناطقين بغيرها والمشاكل اللغوية  اإليطاليةالحديثة، كما يهدف إلى تدريب الطلبة على كيفية تدريس اللغة 

 تي من الممكن أن تواجههم. والتربوية ال

         

 ( ساعات معتمدة3)               المهنية اإليطاليةاللغة  1306412

Professional Italian Language    :قواعبد اللغبة اإليطاليبة     1306311 المتطلب السبابق

 المتقدمة

المجاالت المهنية كمجال األعماال،  المستعملة في بعض  اإليطاليةيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالبة على اللغة 

السياحة، اآلثار حيث تقدم لهم كلمات ومصطلحات وتراكيب لغوية متخصصة في كال مجاال عان طرياق اساتخدام      

 نصوص وحوارات مكتوبة ومسجلة تمثل المواقف الشائعة في هذا المجال.

 

 عات معتمدة( سا3)                                    اإليطاليةالحضارة   1306423

 Italian Cultural Texts                    :قواعد اللغة اإليطالية 1306311 المتطلب السابق 

المعاصار وذلاك مان خاالل اساتعمال عادة وساائل تعليمياة          اإليطالييهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمجتمع 

رناامج محاادد يعارف الطاالب بالجواناب األساسااية     كالصاحافة المكتوباة والدعاياة واألفاالم الااخ.. وباالعتمااد علاى ب      

 . إليطاليةالمهمة للحضارة ا
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 ( ساعات معتمدة3)    إيطالي /الترجمة المتخصصة  1306442

Professional Translation/Italian        :إيطالي/ (2)الترجمــة  1306441 المتطلب السابق   

وبااالعكس فااي مختلااف  يطاليااةجمااة التتابعيااة ماان العربيااة إلااى اإل يهاادف هااذا المساااق إلااى تاادريب الطلبااة علااى التر 

المواقااف والظااروف التواصاالية مااع اآلخاار،  بحيااث يكتسااب الدقااة والساارعة والطالقااة فااي إفهااام المتلقااي وإيصااال  

 المعلومة.

 

 

 التي يقدمها قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها المساقاتوصف 

 
 ة(ساعات معتمد 3) المحادثة مهارات 1302109

 Speaking Skills المتطلب السابق: ال يوجد 

 ويركاز  وأكاديمياة،  حياتياة  مواضيع في لغوية ودقة بطالقة التحدث في الطالب قدرة تنمية إلى المساق هذا يهدف

 وتلقيهاا  األفكاار  وطارح  الرأي وإبداء النظر وجهات تبادل تتطلب مواضيع في التحدث على الطالب تدريب على

 والتلخايص  اآلخارين،  ماع  ومناقشاتها  واألخباار  األحاداث  علاى  التعلياق  المسااق  يشامل  كماا  آلخار، ا ماع  ومناقشتها

 تتطلاب  التاي  اللغوية األنشطة من ذلك وغير الصف، في زمالئه مع ومناقشتها الطالب قرأها مساق شفوي بشكل

  .التحدث

 

 ساعات معتمدة(3) قواعد اللغة االنجليزية 1302112

 English Language Grammar المتطلب السابق: ال يوجد 

 واألسامية  منهاا  الفعلياة  الجمال  أشاباه  وبنااء  اإلنجليزياة  فاي  الكاالم  بأقساام  المتعلقاة  النحوياة  المصاطلحات  دراساة 

 وأنواعهاا  الجمال  باين  والارب   الجملاة  مساتوى  إلاى  االرتقااء  ثام  الجار،  وحاروف  والظاروف  والصفات واألدوات

 الشارطية  والجمال  الصالة  وجمل المركبة الجمل وصياغة البسيطة، الجملة يرتطو على التركيز وكذلك .المختلفة

  .االصطالحية واألفعال بأنواعها الجمل رب  وأدوات واستخداماتها  للمجهول المبني وصيغة

 

 ساعات معتمدة( 3) (1كتابة ) 1302210

 Writing (1) المتطلب السابق:ال يوجد 

 والجملاة  المركباة  الجمال  صاياغة  فاي  الارب   أدوات واساتخدام  الفقارة  وىمسات  علاى  الكتاباة  علاى  الطالاب  تادريب 

 وفقارة  الوصافية  والفقارة  التحليلياة  والفقارة  الساردية  الفقارة  كتاباة  خاالل  مان  وذلاك  الموضاوع،  جملاة  أو الرئيسية

  .الصحيح والترقيم الرب  ألدوات كبيرة أهمية المساق المقارنة،ويولي

 

 عتمدة(ساعات م3) (2كتابة ) 1302211

 Writing (2) ( :1302210المتطلب السابق) 

 وأدوات محتواهاا  وتنظايم  المقالاة  كتاباة  علاى  التركياز  ياتم  حياث  ، 1-كتاباة  مسااق  إليه انتهى ما المساق هذا يكمل

 تطاور  التي التفصيلية الجملة كتابة على التركيز إلى إضافة أجزائها، توحيد في الموضوع جملة وأهمية ترابطها

  .والجدلية والتحليلية والوصفية منها السردية المقاالت أنواع كتابة على الطالب بتدرب كما لموضوع،ا جملة

 

 ساعات معتمدة( 3) مدخل الى اللغة 1302230

 Introduction to Linguistics (:1302112المتطلب السابق) 

أساسيًا للعديد من المساقات الالحقة في برنامج  ُيعتبر هذا المساق من أهم المقررات الدراسية ألّنه ُيعتبر ُمتطلبًا

بالمصطلحات األساسية الالزمة لدراسة علم اللغة   الطالب تعريف إلى المساق هذا اللغة اإلنجليزية. و يهدف

اللغة من جوانبها ومكوناتها  فهم، ودراسة وتحليل لمبادئ المساق مسح هذا بوحداتها المتنوعة ، حيث يتناول

اللغة اإلنجليزية و غيرها من اللغات. و هذا يتجّلى في دراسة نشأة اللغة بمسلماتها العلمية اللغوية المختلفة في 

 علم الصرف ، وعلم النحو، و والثقافية وتحليلها ضمن أشكالها و وظائفها فيما يتعّلق  بالنظام الصوتي، وعلم

 لبراجماتية".والمعنى السياقي أو ما ُيعرف بـِ  "ظالل المعاني و ا  الداللة،

 

 ساعات معتمدة(3) في األدب مقدمة 1302240

 Introduction to Literature (:1302211المتطلب السابق) 

 والخياال  الشاعر  مثال  األدبياة  والمصطلحات المفاهيم وأساسيات خصائص الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 تعريفاه  إلى إضافة أعاله، المذكورة األدبية األنواع وفهم لقراءة األساسية بالمهارات والدراما والواقعية،وتزويده

  .العالقة ذات النصوص تحليل في المستخدمة والتعابير بالمصطلحات
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 ساعات معتمدة( 3) اإلنجليزي األدب 1302241

 English Literature (:1302240المتطلب السابق) 

  .القديم العصر من ابتداًء النثر على خاص بتركيز اإلنجليزي لألدب التاريخي للتطور استعراض

 إلاى  إضاافة  الخياالي  وغيار  الخياالي  األدب مان  والنثر الشعر تمثل بارزة أعمال اختيار يتم االستعراض هذا وفي

 السياساية  بالعوامال  الطالاب  تعرياف  إلاى  العارض  هاذا  ويهادف  .يجاب  كماا  تمثيلهاا  عادم  علاى  العادة جرت أعمال

  .العصور عبر األدب هذا تطوير في متساه التي والفلسفية والثقافية

 

 ساعات معتمدة( 3) (1الترجمة ) 1302320

 Translation (1)  (:1302211المتطلب السابق) 

 بالمبادئ الطالب تعريف إلى المساق هذا هذا المساق هو ُمقدّمة في علم دراسات الترجمة وتطبيقاتها. و يهدف

مة وبعض تطبيقاتها اللغوية والثقافية التي تحكم و تضب  قواعد الترجمة  األساسية المتعلقة بعلم الترج  النظرية

البسيطة، وكيفية معالجة اإلشكاالت التي يواجهها طالب الترجمة و  من خالل بعض طرائقها واستراتيجياتها

 إلى ةاإلنجليزي اللغة من المبتدئون في هذا المجال  وذلك من خالل دراسة و ترجمة عبارات و تراكيب قصيرة

وبالعكس، ومن ثَم تطوير ذلك من خالل ترجمة المفردات، و الُجــمل و أشباه الُجــمل المرّكبة، وصواًل  العربية

من اإلنجليزية إلى العربية، وبالتالي يتمكن الطالب  الفقرة مستوى على الترجمة في المكثف التدريب إلى مرحلة

 ره في عملية الترجمة.من فهم طبيعة النظام اللغوي لكال اللغتين وأث

 

 ساعات معتمدة(3) (2الترجمة ) 1302321

 Translation (2)  (:1302320المتطلب السابق) 

 المتعلقاة  تلاك  خاصاة  الترجماة،  ألسااليب  النظرياة  بالخلفياة  مبسا   بشاكل  الطالاب  تعرياف  إلاى  المسااق  هذا يهدف

 بالترجماة  ابتاداء  بالترجماة  المتبعاة  نهجياة الم المسااق  يساتعرض  كماا  .النحوياة  والتراكياب  المفاردات  باختياار 

 عملياة  فاي  المعااجم  اساتخدام  وكاذلك  والخاصاة،  العاماة  المباادئ  بعاض  و اللفظية، والوصفية والداللية التواصلية

  .والدوريات والمجالت الصحف ،أو الكتب من المساق هذا ألغراض للترجمة نصوص اختيار ويمكن الترجمة،

 

 ساعات معتمدة( 3) األمريكي األدب 1302340

 American Literature ( :1302240المتطلب السابق) 

 قبال  ماا  فتارة  مناذ  الخياالي(،  وغيار  النثار )الخياالي   علاى  بتركياز  األمريكاي  لاألدب  التااريخي  للتطاور  اساتعراض 

 قياات العر وأدب العشارين  القارن  أدب إلى وصواًل واألوروبيين البريطانيين مع الصراع بأدب مرورًا االستعمار

  المختلفة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


