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 ساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام الم

رمـز 

 المجال

 عنوان مجال التخصص رمـز المجال ـال التخصصعنوان مج

سبانيةإلاللغة ا 5 العامة المساقات 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

رقم  ت

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 العلوم العسكرية * 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

 امتحان المستوىالنجاح في  3 )1(اللغة العربية  1301101 5

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

 
 ساااا  ماي اله  مسااق اختيااي   للطلباة ييار ادييييايي كيهكادرا ييا اة       العلوم العسكرية اختيااي   مساقعتبر ي *

 التي تطرحرا الجامعة.
يكاون   أنة يختايهاا الطالام ماي خاايي هليتا  الا        (  اااا  معتها   9)يخصص لراا   المتطلبات االختيارية: -ب

 :لهجاال  التاليةا مجال ميمساق كاح  مي هل 
 

 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) لغة العربيةال 1301102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

 - 3 العربية اإلسالميةتاريخ الحضارة  1303101 6

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(ة اللغة االيطالي 1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(  اللغة التركية 1304191 13
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 تماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية:مجال العلوم االج .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 التاريخ اإلسالمي  هم فيآل البيت ودور 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

 سابقالمتطلب ال

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئي البيئة والتلوث 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 
م ال  هافة الطلبة الهسجليي ااتبايًا مي ب اية الفصل ادكل أما فيها يتعلق بامتحايا  الهستوى، يتوج مالحظة:
التق م لالمتحان في اللغة العربية كاللغة االيجليزية كالحا وب ال  ان يسجل الطالم الذ  يخفق  2010/2011

 ا  هي:هذا الهساا( خايي خطت  ال يا ية ك099في الدجاح في أ  مي هذه االمتحايا  مسااًا ا ت ياهيًا )
 
 

 ساقات االستدراكية:الم

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة المساقاسم  المساقرقم  ت

 - 3 اللغة العربية 1301099 1

 - 3 اللغة االيجليزية 1302099 2

 - 3 حا وبمرايا  ال 0901099 3
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 ( ساعة معتمدة يدرسها الطالب كما يأتي:21) :متطلبات الكلّية( ثانيا

 :اآلتية المساقاتوتشمل  ،معتمدة ةساع( 15)ّية: اإلجبار المساقات . أ

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 ( للتخصصات اإلنسانّية2)  حاسـوب 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 المساقاتساعات معتمدة يختارها الطالب من ( 6)االختيارّية:  المساقات .ب

 ساعة معتمدة المساقاسم  المساقرقم  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

 

 زعة على النحو اآلتي:( ساعة معتمدة مو81( متطلبات التخصص : )ثالثًا) 

 اآلتية : المساقات( ساعة معتمدة تشمل 69اإلجبارية : ) المساقات .1

الساعات  المساقاسم  المساقرقم  ت

األسبوعية 

 ( نظري)

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ــــــــ 6 6 (1مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية) 1304106 1

 1304106 6 6 ( 2الفرنسية ) مدخل مكثف إلى اللغة 1304107 2

 ــــــــ 3 3 مهارات لغوية  1304108 3

 1304108 3 3 مهارات لغوية متقدمة 1304109 4

 1304107 3 3 (1كتابة وتعبير ) 1304211 5

 1304211 3 3 (2كتابة وتعبير ) 1304212 6

 1304107 3 3 (1لفظ ومحادثة ) 1304213 7

 1304213 3 3 (2لفظ ومحادثة ) 1304214 8

 1304107 3 3 قراءة / فرنسي 1304215 9

 1304215 3 3 قراءة متقدمة / فرنسي 1304216 10

 1304212 3 3 قواعد اللغة الفرنسية المتقدمة  1304315 11

 1304212 3 3 مقدمة في األدب الفرنسي  1304321 12

 1304321 3 3 األدب الفرنسي   1304325 13

يةةةةةةة لنصةةةةةةو  الحضةةةةةةارة دراسةةةةةةة لغو 1304322 14

 الفرنسية

3 3 1304212 

 1304212 3 3 (1الترجمة الفرنسية ) 1304341 15

 1304341 3 3  (2الفرنسية ) الترجمة 1304342 16

 1304315 3 3 تحليل تراكيب لغوية 1304414 17

 1304315 3 3 اللسانيات وتعليم اللغة الفرنسية  1304415 18

 1304315 3 3 نة اللغويات المقار 1304416 19

دراسة وتحليل مختلةف النصةو  األدبيةة     1304423 20

 الفرنسية

3 3 1304321 

 1304315 3 3 علم الداللة والمعنى 1304443 21

 69 المجموع
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 التالية المساقات( ساعة معتمدة يختارها الطالب من 12االختيارية :) المساقات .2


 :  

 المساقاسم  المساقرقم  ت

الساعات 

عية األسبو

 نظري

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 1304315 3 3 الصوتيات الفرنسية 1304317 1

 1304212 3 3 اللغة الفرنسية المهنية 1304318 2

 1304212 3 3 تاريخ اللغة الفرنسية 1304323 3

 1304321 3 3 دراسة كاملة لعمل ادبي 1304324 4

 1304315 3 3 علم االجتماع اللغوي 1304413 5

6 1304418 
اللغة الفرنسية للناطقين أساليب تدريس 

 بغيرها
3 3 1304315 

 1304321 3 3 األدب المقارن  1304432 7

 1304342 3 3 الترجمة التخصصية 1304444 8

 

كليات الجامعة التي تطرحها  المساقاتساعات يختارها الطالب من  (3)الحرة بواقع  المساقات (رابعا)

 . ومعاهدها

                                                 

  مساقات التخصص االختيارية بقرار لجنة الخطة ( من 4لي )( وايطا3طالي )( واي4( واسباني )3ني )مساقات اسباالتم الغاء

 (158/2015/2016الدراسية رقم )
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 : قسم اللغة الفرنسية وادابها قدمهاساقات التي يلما

 

اعات الس اسم المساق رقم المساق ت

األسبوعية 

 ( نظري)

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 1304101 1

 1304101 3 3 (2اللغة الفرنسية ) 1304102 2

 - 3 3 ى اللغة الفرنسّيةــل إلـــمدخ 1304105 3

 ____ 6 6 (1مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية) 1304106 4

 1304106 6 6 ( 2ثف إلى اللغة الفرنسية )مدخل مك 1304107 5

 --------- 3 3 مهارات لغوية  1304108 6

 1304108 3 3 متقدمةمهارات لغوية  1304109 7

 - 3 3 (1اللغة االسبانية  ) 1304151 8

 1304151 3 3 (2اللغة االسبانية  ) 1304152 9

 - 3 3 (1اللغة اإليطالية ) 1304161 10

 1304161 3 3 (2غة اإليطالية )الل 1304162 11

 - 3 3 (1اللغة األلمانية ) 1304171 12

 1304171 3 3 (2اللغة األلمانية ) 1304172 13

 - 3 3 (1اللغة الفارسية ) 1304181 14

 1304181 3 3 (2اللغة الفارسية ) 1304182 15

 - 3 3 (1اللغة التركية ) 1304191 16

 1304191 3 3 (2اللغة التركية ) 1304192 17

 1304102 3 3 (3اللغة الفرنسية ) 1304203 18

 1304203 3 3 (4اللغة الفرنسية ) 1304204 19

 1304107 3 3 (1كتابة وتعبير ) 1304211 20

 1304211 3 3 (2كتابة وتعبير ) 1304212 21

 1304107 3 3 (1لفظ ومحادثة ) 1304213 22

 1304213 3 3 (2لفظ ومحادثة ) 1304214 23

 1304107 3 3 فرنسي /قراءة 1304215 24

 1304215 3 3 فرنسي /قراءة متقدمة 1304216 25

 1304152 3 3 (3اللغة اإلسبانية ) 1304253 26

 1304253 3 3 (4اللغة اإلسبانية ) 1304254 27

 1304162 3 3 (3اللغة اإليطالية ) 1304263 28

 1304263 3 3 (4اللغة اإليطالية ) 1304264 29

 1304172 3 3 (3اللغة األلمانية ) 1304273 30

 1304273 3 3 (4اللغة األلمانية ) 1304274 31

 1304212 3 3 قواعد اللغة الفرنسية المتقدمة  1304315 32

 1304315 3 3 الصوتيات الفرنسية 1304317 33

 1304212 3 3 اللغة الفرنسية المهنية 1304318 34

 1304212 3 3 في األدب الفرنسي مقدمة  1304321 35

دراسةةةةة لغويةةةةة لنصةةةةو  الحضةةةةارة    1304322 36

 الفرنسية

3 3 1304212 

 1304212 3 3 تاريخ اللغة الفرنسية 1304323 37

 1304321 3 3 دراسة كاملة لعمل ادبي 1304324 38

 1304321 3 3 األدب الفرنسي   1304325 39

 1304212 3 3 (1الترجمة الفرنسية ) 1304341 40

 1304341 3 3  (2الفرنسية ) الترجمة 1304342 41

 1304315 3 3 علم االجتماع اللغوي 1304413 42

 1304315 3 3 تحليل تراكيب لغوية 1304414 43

 1304315 3 3 اللسانيات وتعليم اللغة الفرنسية  1304415 44
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 1304315 3 3 اللغويات المقارنة  1304416 45

اللغة الفرنسية للناطقين أساليب تدريس  1304418 46

 بغيرها

3 3 1304315 

دراسةةةةة وتحليةةةةل مختلةةةةف النصةةةةو     1304423 47

 األدبية الفرنسية

3 3 1304321 

 1304321 3 3 األدب المقارن  1304432 48

 1304315 3 3 علم الداللة والمعنى 1304443 49

 1304342 3 3 الترجمة التخصصية 1304444 50
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 االسترشادية لبرنامج بكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها الخطة

 
 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

 1304106 (1الفرنسية ) مدخل مكثف إلى اللغة 6 ـــــ متطلب كلية 6

 1304108 (1مهارات لغوية ) 3 1304107 (2مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية ) 3

   3 1304109 (2مهارات لغوية ) 3

 المجموع 12 المجموع 15

 

 

 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اقاسم المس

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 ـــــ متطلب جامعة 3 ـــــ متطلب جامعة 3

 1304211 (1كتابة وتعبير ) 3 ـــــ متطلب كلية 3

 1304213 (1لفظ ومحادثة ) 3 1304212 (2كتابة وتعبير ) 3

 1304215 قراءة 3 1304214 (2لفظ ومحادثة ) 3

    1304216 قراءة متقدمة 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 كلية 3 ـــــ متطلب كلية 3

 1304315 قواعد اللغة الفرنسية المتقدمة 3 1304415 اللغة الفرنسيةاللسانيات وتعليم  3

 1304341 (1الترجمة الفرنسية ) 3 1304322 دراسة لغوية لنصو  الحضارة الفرنسية 3

 1304321 مقدمة في األدب الفرنسي 3 1304325 األدب الفرنسي 3

 ـــــ متطلب تخصص اختياري 3 1304342 (2الترجمة الفرنسية ) 3

 المجموع 18 المجموع 18

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل األول الفصل الثاني

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المساق اسم المساق

 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 ـــــ مادة حرة 3 ـــــ متطلب كلية 3

 ـــــ متطلب كلية 3 ـــــ متطلب كلية 3

 1304416 مقارنةاللغويات ال 3 ـــــ متطلب جامعة 3

دراسة وتحليل مختلف النصو  األدبية  3 1304414 تحليل تراكيب لغوية 3

 الفرنسية

1304423 

 ـــــ متطلب تخصص اختياري 3 1304443 علم الداللة والمعنى 3

 ـــــ متطلب تخصص اختياري 3 ـــــ متطلب تخصص اختياري 3

 المجموع 18 المجموع 18
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 ( ساعات معتمدة3)     ( 1(  اللغة الفرنسية )1304101)

French (1)        ال يوجدقبمتطلب ساال : 

( للمبتدئين تعتبر الخطوة األولى لتعلم اللغة الفرنسية . ويهدف هذا 1مادة اللغة الفرنسية ) إن

والتواصل باللغة الفرنسية بحيث يتعلمون كيف يعّرفون تعليم الطلبة على االتصال  إلىالمساق 

 اإلجابةبأنفسهم وبغيرهم وكيف يستخدمون الصفات وكيف يقومون بتوجيه دعوة وكيفية 

عليها.من خالل منهاج يحتوي على حوارات ، مفردات، قواعد وتمارين وأنشطة كتابية وشفهية 

يدة ويعالج المنهاج أدوات التعريف كتطبيق لما هو وارد في الدروس من مفردات وقواعد جد

 والتنكير ، الفعل المضارع ، األسماء )الجنس والعدد( ، الصفات وأنواعها والنفي وحروف الجر 

  

 ( ساعات معتمدة3)            (2( اللغة الفرنسية )1304102)

French (2)       (1سابق اللغة الفرنسية )المتطلب ال  

( بحيةث يةتم اسةتكمال مةا درسةه      1( هةي تتمةة لمةادة اللغةة الفرنسةية )     2)اللغة الفرنسية  ساقم إن  

 المسةاق  اهدف هذيالطلبة بالمتطلب السابق ويزيد عليه ويطوره ليتيح للطلبة استخدام أفضل للغة. 

تعليم الطلبة على االتصال والتواصل باللغة الفرنسية بحيث يتعلمون كيف يعبرون عن ذوقهم  إلى

بةةون السةةكن فيةةه وذوقهةةم فةةي الطعةةام والشةةراب واللبةةاس واألنشةةطة اليوميةةة  فةةي المكةةان الةةذي ير 

وحةدات تحتةوي علةى حةوارات ومفةردات وقواعةد        إلةى وضمائر التملك ومةن خةالل منهةاج مقسةم     

وتمةةارين وأنشةةطة كتابيةةة وشةةفهية كتطبيةةق لمةةا هةةو وارد فةةي كةةل درس ويعةةالج أسةةماء اإلشةةارة       

ئر المنفصةةلة واألفعةةال االنعكاسةةية وحةةروف الجةةر   والتعبيةةر عةةن كميةةات لغيةةر المعةةدود والضةةما   

 وأدوات النفي.
 

 (ساعات معتمدة 3)    مدخل الى اللغة الفرنسية ( 1304105)

Introduction to French Language   المتطلب سابق: ال يوجد 

يهدف هذا المساق إلى تقديم اللغةة الفرنسةية للطلبةة مةن خةالل عةرض التراكيةب اللغويةة المبسةطة          

ل تكةةوين الجمةةل البسةةيطة وتصةةريف األفعةةال المضةةارعة والمسةةاعدة والضةةمائر الشخصةةية،       مثةة

وتمكين الطلبة من االتصال باللغة الفرنسية بشكل مبسط يمكنهم من التعارف والتحيةة واالسةتدالل   

 على أالماكن والتعامل في المطاعم واألسواق.

 

 عتمدة( ساعات م3)           (1سبانية )( اللغة اإل1304151)

Spanish (1)       المتطلب سابق: ال يوجد 

سبانية ، وان المنهاج الذي بين ( للمبتدئين تعتبر األولى لتعليم اللغة اإل1سبانية )مادة اللغة اإل إن

أيدي الطلبة عبر التمارين الكتابية والشفهية العديدة يعتبر االتصال األول بينهم وبين هذه اللغة 

إلى تعليم الطلبة على  المساق اهدف هذيأخذ فكرة بسيطة عنها، حيث  الجديدة بحيث يتيح لهم

سبانية حيث يتعلم الطالب: كيف يعرفون بأنفسهم وبغيرهم ، كيف االتصال والتواصل باللغة اإل

يستخرجون صفات الجنسية من أسماء البلدان، كيف يطلبون مساعده، أسماء المهن وأماكن 

م عن أرقام الهواتف الضرورية واألفعال المضارعة واألفعال العمل، األرقام وكيفية االستعال

سبانية من إلى تعريف الطالب ببعض أوجه الحضارة اإل المساقهدف يلخ، كذلك إاالنعكاسية..... 

 خالل الوثائق والرسومات والصور والحوارات المتوفرة في الكتاب.
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( ساعات معتمدة  3)                      (2سبانية )(  اللغة اإل1304152)

Spanish (2)                     ( 1متطلب سابق اللغة االسبانية) 

الفعلية  األزمنةإلى تعميق الوعي اللغوي لدى الطلبة من خالل التركيز على  المساق اهدف هذي

مثل المضارع والمستقبل ، والتراكيب المستخدمة في التعبير عن الزمن  ةسبانيفي اللغة اإل

بعض النصو  في اللغة  للطلبةأيضًا  المساق اقدم هذيي بدرجاته المستمر والمنتهي والماض

التي تتناسب مع مستوى الطلبة كما تركز على تطوير مهارات االتصال والقراءة للطلبة  ةسبانياإل

 .ةسبانيوتقدم أيضًا بعض عناصر الثقافة اإل

 

 ساعات معتمدة (3)               (1) اإليطالّية(  اللغة 1304161)

Italian  (1)        المتطلب سابق: ال يوجد 

إلى تقديم اللغة اإليطالية للطلبة من خالل عرض مبسط لنظام الفعل المضارع  المساق اهدف هذي

البسيط وأدوات التعريف والتنكير وتركيب الجملة البسيطة والفعل المساعد، وضمائر الفاعل 

أيضا من التواصل الشفوي  الطلبةريه البسيطة وتمكن والمفعول به، وتركيب ألجمله ألخب

 مستخدمين أسئلة وإجابات مقيده من خالل تمارين.

ومساعدتهم على  ةأيضا إليضاح الفروق اللفظية بين اللغة األم واللغة االيطالي المساقهدف يو

ن أيضًا جوانب محددة م المساقعرض ي، وةاللفظ السليم للحروف ومفردات اللغة االيطالي

 .ةالحضارة االيطالي

 

 ( ساعات معتمدة3)             (2) ةيطاليإل( اللغة ا1304162)

Italian  (2)                    (1متطلب سابق اللغة االيطالية) 

مثل الماضي المركب  ةيطاليالفعلية في اللغة اإل األزمنةإلى تقديم بعض  المساق اهدف هذي

إلى عرض لضمائر الملكية،  باإلضافة  (Imperfetto)مستمرة ال  ةالماضي واألزمنةوالمستقبل 

، والتي  اإليطاليةكما وتهدف لتقديم بعض النصو  البسيطة التي تناسب مستوى الطلبة في اللغة 

أيضًا إلى مساعدة الطلبة على البدء  المساقهدف يو كيب التي تم دراستها.ابدورها تركز على التر

إلى  المساقهدف يتعانة بالتراكيب اللغوية التي يتم دراستها ، كما وفي كتابة بعض الفقرات باالس

 .اإليطالّيةطرح عناصر من الثقافة والحضارة 

 

 ( ساعات معتمدة3)     (1( اللغة األلمانية )1304171)

German (1)                        المتطلب سابق: ال يوجد 

دى انتشار هذه اللغة والفصيلة اللغوية التي تنتمي تعريف الطالب باأللمان بشكل عام وببالدهم وم

إليها ومراحل تطورها عبر القرون ولهجاتها المختلفة وحروفها الهجائية وتحديد أهميتها العلمية 

واألدبية ومدى ما يترجم منها واليها في العصر الحديث ، حيث تهدف إلى تعليم الطالب صحة 

ه واستيعاب محتوياتها وتنمية القدرة على التعبير نطق المفردات وقراءة نصو  ألمانية سهل

شفويًا عن بعض األفكار البسيطة من خالل استعمال التعابير اللغوية الميسرة في مواضيع دارجة 

لتوظيفها في صيا ة الجمل  األلمانّيةمن الحياة اليومية واإللمام ببعض القواعد األساسية للغة 

 كيفية استخدام القواميس والمراجع العامة. شفويًا وكتابيًا وتدريب الطالب على

 

 ( ساعات معتمدة3)                        (2) ةلماني( اللغة األ1304172) 

German (2)                                                 (1متطلب سابق اللغة األلمانية) 

واعد ومفردات مادة اللغة األلمانية تعميق المستوى اللغوي لدى الطلبة بعد ترسيخ حصيلتهم من ق

( للفصل الدراسي األول، التركيز على تنشيط المهارات اللغوية لدى الدارسين مثل القراءة 1)

والكتابة والفهم والتحدث، تمكين الطلبة من الحصول على مستوى لغوي من ناحية القواعد 

فردات الطلبة على استخدام والمفردات يساعدهم للتعامل مع الناطقين بهذه اللغة وتنمية م

 المصادر والمراجع العلمية والدوريات التي يحتاجون إليها في بحوثهم الدراسية المختلفة.
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   ( ساعات معتمدة 3)     (1(   اللغة الفارسية )1304181)

 Persian (1)   المتطلب سابق: ال يوجد 

ومراحل تطورها وتأثير اللغة  يتعرف الطالب على اللغة الفارسية وتاريخها المساق افي هذ 

العربية فيها ومن ثم يتعرف على حروفها وخاصة الحروف  ير الموجودة في اللغة العربية 

والتركيز في البداية على أوجه التشابه بين الفارسية والعربية من ناحية القواعد وتركيب 

في هذا المساق صيا ة الجملة وتأثير الدين اإلسالمي في اللغة الفارسية. حيث يتعلم الطالب 

الجمل االسمية ونفيها باستعمال أسماء اإلشارة ، الضمائر الشخصية المنفصلة والمتصلة 

وكيفية لفظها واستعمالها في الجمل االسمية ، استعمال أدوات الجمع للعاقل و ير العاقل 

ة وتطبيقاتها ، التراكيب اإلضافية والوصفية واستعمال حروف الجر، المعرفة والنكر

والصفات التفضيلية، مصادر األفعال البسيطة في اللغة الفارسية وكيفية اشتقاق األفعال من 

 المصادر واستعماالت الفعل الماضي البسيط والفعل المضارع واألمر والنهي.

 

 ( ساعات معتمدة3)     (2(  اللغة الفارسية )1304182)

 Persian (2)         (1متطلب سابق اللغة الفارسية) 

يمثةل هةةذا المسةاق المرحلةةة الثانيةة لتعلةةيم اللغةة الفارسةةية مةن خةةالل دراسةة جميةةع أنةواع األفعةةال         

وأزمنتها وبعض النصو  المختارة للترجمة وإجراء الحوارات البسيطة من خالل االستفادة من 

المختبةةر واألشةةرطة المسةةموعة والمرئيةةة والتةةدريب علةةى الترجمةةة مةةن العربيةةة إلةةى الفارسةةية.        

وأسةةماء األشةةهر اإليرانيةةة إضةةافة إلةةى   عةةرف الطالةةب فيةةه علةةى المفةةردات واألعةةداد الترتيبيةةة  ويت

 دراسة زمن الماضي المستمر والتدريب على حروف اإلضافة مع الضمائر وعالمات السؤال.

 

 ( ساعات معتمدة 3)     (1(  اللغة التركية )1304191)

 Turkish(1)      المتطلب سابق: ال يوجد 

( إلى تعريف الطلبة بالحضارة التركية ، وتعريفهم بتركيةا مةن حيةث    1مادة اللغة التركية )تهدف  

الجغرافيةةا واآلثةةار عةةن طريةةق الوثةةائق والصةةور والفيةةديو وكةةذلك تعلةةيم الطالةةب أساسةةيات اللغةةة     

التركية ومبادئها عبر التمارين الكتابية والشفهية المختلفة مةن حيةث المواضةيع سةواء كانةت تعلةيم       

طالةةب الحةةديث عةةن حاجاتةةه اليوميةةة والمحادثةةة مةةع اآلخةةرين مةةن خةةالل منهةةاج مقسةةم إلةةى عةةدة   ال

وحدات تعةالج مفةردات وقواعةد ومواضةيع مختلفةة مثةل الحةروف الصةوتية والصةامتة ، األسةماء           

والضةةمائر والجمةةل وزمةةن الماضةةي والمضةةارع والمسةةتقبل واألمةةر ، وأسةةماء اإلشةةارة وأدوات     

 ن والمكان.االستفهام وظروف الزما

 

 ( ساعات معتمدة  3)     (2(  اللغة التركية )1304192)

 Turkish(2)          (1متطلب سابق اللغة التركية) 

( ويركز بشكل خا  على 1يعتبر هذا المساق تطويرًا لما تعلمه الطالب في مساق اللغة التركية )

اليوميةةة ويعةةالج المنهةةاج أفعةةال   المحادثةةة فةةي المواضةةيع العامةةة التةةي يحتاجهةةا الطالةةب فةةي حياتةةه  

 الماضي والمضارع الواسع واألمر واالستطاعة والصفات وتركيب الجمل وكتابة الرسائل.

 

 ( ساعات معتمدة3)     (3( اللغة الفرنسية )1304203)

French (3)           (2متطلب سابق اللغة الفرنسية) 

وتعميةق   2و1فةي مةادتي فرنسةي     الطلبةة تطوير ما درسةه   إلى( 3اللغة الفرنسية ) مساقهدف ي

فهم الطلبة واستخدامهم لألزمنةة الفعليةة مةن خةالل التركيةز علةى التراكيةب اللغويةة مثةل جملةة           

األمةةر ، المبنةةي للمجهةةول، الجملةةة الشةةرطية والماضةةي البعيةةد واألزمنةةة المركبةةة والضةةمائر       

مع ما يقدمه من تراكيب والصفات كما ويقدم هذا المساق للطلبة بعض النصو  التي تتناسب 

 لغوية . 
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 ( ساعات معتمدة  3)     (4( اللغة الفرنسية )1304204) 

French (4)            (3متطلب سابق اللغة الفرنسية) 

( إلى إتمام المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مجال التراكيب اللغويةة  4اللغة الفرنسية ) ساقدف ميه 

( إضةافة إلةى تطةوير المهةارات الكتابيةة والقةراءة للطلبةة        3الفرنسةية ) التي لم يتناولها مساق اللغةة  

وكذلك التركيز على المبادئ العامة فةي الصةوتيات والمشةاكل اللفظيةة التةي تواجةه الطلبةة ويعتبةر         

 هذا المساق تكاملي في منحاه العام من حيث التركيز على المهارات اللغوية األربعة.

 

 ( ساعات معتمدة3)              ( 3) سبانية( اللغة اإل1304253)

Spanish  (3)          (2متطلب سابق اللغة االسبانية) 

( إلى تعميق فهم الطلبة واستخدامهم لألزمنة الفعلية 3) سبانيةيهدف المستوى الثالث في اللغة اإل

، المبني من خالل التركيز على التراكيب اللغوية المبنية على الجملة الخبرية مثل تركيب األمر

كما ويقدم المساق  المركبة ، الضمائر المركبة والصفات. ةزمنللمجهول ،الجملة الشرطية، األ

للطلبة بعض النصو  متوسطه في لغتها تتناسب مع ما يقدم من تراكيب لغوية ، حيث أن هذا 

  .لمحادثةالمساق هو تكامل من حيث تركيزه على المهارات األربعة: القراءة، الكتابة، االستماع وا

 

 ( ساعات معتمدة3)     ( 4) سبانية( اللغة اإل1304254) 

Spanish (4)                 (3متطلب سابق اللغة االسبانية) 

يهدف المساق إلى إتمام المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مجال التراكيب اللغوية التي لم يتم 

نصوب والضمائر المباشرة و ير المباشرة ( مثل الم3)سبانية التطرق إليها في مساق اللغة اإل

لتطوير  باإلضافةوضمائر الفصل والكالم المباشر و ير المباشر واستخدام الفعل المجرد، هذا 

 اءة.رالمهارة الكتابية للطلبة والق

 

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

Italian  (3)          (2االيطالية) متطلب سابق اللغة 

( إلى تعميق فهم الطلبة واستخدامهم لألزمنة الفعلية 3) اإليطاليةيهدف المستوى الثالث في اللغة 

من خالل التركيز على التراكيب اللغوية المبنية على الجملة الخبرية مثل تركيب األمر، المبني 

المركبة ، الضمائر  ةاألزمن، (Passato Remoto)للمجهول ،الجملة الشرطية، الماضي البعيد 

 المركبة والصفات.

كما ويقدم المساق للطلبة بعض النصو  متوسطه في لغتها تتناسب مع ما يقدم من تراكيب 

لغوية ، حيث أن هذا المساق هو تكامل من حيث تركيزه على المهارات األربعة: القراءة، الكتابة، 

 .اإليطاليةلحضارة للتطرق لبعض عناصر ا باإلضافةاالستماع والمحادثة هذا 

 

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

Italian  (4)                     (3ة)متطلب سابق اللغة االيطالي 

والمشاكل  اإليطاليةالعامة في صوتيات اللغة  المبادئيهدف هذا المساق إلى التركيز على   

كدارسين عرب ، كما ويهدف المساق إلى إتمام المعرفة  يةاإليطالاللفظية التي تواجه طلبة اللغة 

اللغوية لدى الطلبة في مجال التراكيب اللغوية التي لم يتم التطرق إليها في مساق اللغة اإليطالية 

( مثل المنصوب والضمائر المباشرة و ير المباشرة وضمائر الفصل والكالم المباشر و ير 3)

حيث أن  والقراءةلتطوير المهارة الكتابية للطلبة  باإلضافة، هذا المباشر واستخدام الفعل المجرد

لتركيزه على النواحي اللفظية بشكل أساسي إال أنه تكاملي في منحاه العام  باإلضافةهذا المساق 

 من حيث التركيز على المهارات اللغوية األربعة.

 

 دة( ساعات معتم3)              ( 3) األلمانّية( اللغة 1304273)

German  (3)       (2متطلب سابق اللغة األلمانية)  
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الفعلية  ة( إلى تعميق فهم الطلبة واستخدامهم لألزمن3) أللمانيةيهدف المستوى الثالث في اللغة ا

من خالل التركيز على التراكيب اللغوية المبنية على الجملة الخبرية مثل تركيب األمر، المبني 

كما ويقدم المساق للطلبة بعض  الضمائر المركبة والصفات.الجملة الشرطية،  للمجهول،

النصو  متوسطه في لغتها تتناسب مع ما يقدم من تراكيب لغوية ، حيث أن هذا المساق هو 

 تكامل من حيث تركيزه على المهارات األربعة: القراءة، الكتابة، االستماع والمحادثة.

 

 ات معتمدة( ساع3)     ( 4) لمانية( اللغة األ1304274)

German  (4)                                      (3متطلب سابق اللغة األلمانية  )

صوتيات والمشاكل اللفظية التي تواجه الالعامة في  ئيهدف هذا المساق إلى التركيز على المباد

جال طلبة كدارسين عرب ، كما ويهدف المساق إلى إتمام المعرفة اللغوية لدى الطلبة في مال

لتطوير  باإلضافة( هذا 3) األلمانّيةالتراكيب اللغوية التي لم يتم التطرق إليها في مساق اللغة 

لتركيزه على النواحي اللفظية  باإلضافةاءة حيث أن هذا المساق رالمهارة الكتابية للطلبة والق

 األربعة.بشكل أساسي إال أنه تكاملي في منحاه العام من حيث التركيز المهارات اللغوية 

 

 ساعات معتمدة(  6)   ( 1)مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية  ( 1304106)

Introduction to French Language (Intensive) (1)    المتطلب سابق: ال يوجد 

يعتبر هذا المساق مدخاًل أساسيًا في تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين . ويهدف الى تدريب المتعلمين 

حة  اللفظ وسالمة النطق ، اكتساب مفردات اللغة وتنميتها بسياقاتها النصية ، على : اكتساب ص

فهم المقروء والتعبير الشفوي والتعريف األولي لقواعد اللغة الفرنسية  وتصريف أفعالها على 

 وجه الخصو  . 
 

 ساعات معتمدة(  6)    (2 )(  مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية1304107)

Introduction to French Language (Intensive) (2)         

 (1اللغة الفرنسية) إلىبق مدخل مكثف متطلب سا                                                       

يستكمل هذا المساق المدخل السابق في تمكين المتعلم من تعميق الفهم، والتعبير الشفوي والكتةابي  

هةدف فضةالع علةى ذلةك إلةى تأهيةل المةتعلم ليكةون قةادرًا علةى تبةادل            وتنمية مهارة القراءة لديةه. وي 

المعلومةةات واآلراء والتعبيةةر عةةن مواقفةةه وأحاسيسةةه وإبةةداء األحكةةام والمالحظةةات. وأن يكةةون،     

  .كذلك، قادرًا على فهم نصو  أولية، تعبر موضوعاتها عن أ راض وظيفية في اللغة المستعملة

 

 ( ساعات معتمدة3)           مهارات لغوية ( 1304108)

linguistic skills                     ( 2مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية) متطلب سابق 

المهارات اللغوية األربع: اللفظ، المحادثة، الكتابة واالستماع  ممارسةيهدف هذا المساق إلى 

كيفية التصرف وذلك عن طريق عرض نصو  مكتوبة وحوارات شفوية متعددة تعلم الطالب 

 في مواقف حقيقية من الحياة الفرنسية اليومية.

 

قدمة  ( مهارات لغوية1304109) ت  ( ساعات معتمدة3)           م

Advanced linguistic skills                                     مهارات لغوية 

لمحادثة، الكتابة واالستماع يهدف هذا المساق إلى التعمق في المهارات اللغوية األربع: اللفظ، ا 

وذلك عن طريق عرض نصو  مكتوبة وحوارات شفوية متعددة تعلم الطالب كيفية التصرف 

مثل مقاالت صحف  أصليةمعظم النصو  تكون  في مواقف حقيقية من الحياة الفرنسية اليومية.

 ومقاالت تلفزيونية.
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 عات معتمدة( سا3)                   (1) كتابة وتعبير (1304211) 

Expository writing  (1)    (2مببدخل مكثببف إلببى اللغببة الفرنسببية)    متطلببب سببابق

         

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

 رسالة شخصية أو رسالة عمل أو عرض قصة قصيرة و يرهةا، وذلةك باالسةتعانة بنمةاذج لغويةة     

 مكتوبة تفيد المتعلم من الصوغ على منوالها 

 

 (ساعات معتمدة3)               (2) كتابة وتعبير (1304212)

Expository writing  (2)            (1)متطلببب سببابق كتابببة وتعبيبببر

      

إكساب الطالب المهارات األساسية لفهم نصو  فرنسية أصلية ومعاصرة  إلىيهدف هذه المساق 

رداته، وبذلك سيتمكن الطالب من االنتقال من القراءة إلةى الكتابةة، ومةن المضةمون إلةى      إل ناء مف

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

 

 (ساعات معتمدة3)            (1) لفظ ومحادثة ( 1304213)

Pronunciation and Conversation (1)     

 (2الفرنسية)  مدخل مكثف إلى اللغةمتطلب سابق                                                

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)                      (2) لفظ ومحادثة  ( 1304214)

Pronunciation and Conversation (2)             (1) متطلب سابق لفظ ومحادثة 

يهدف هذا المساق  إلى تطوير مهارتي اللفظ والمحادثة لدى الطالب عن طريق عرض حوارات 

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

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

 .او افتعال نقاش

 

 ( ساعات معتمدة3)                                  / فرنسي راءةق (1304215)

Reading /French                       (2 متطلب سابق مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية) 

إلى مساعدة الطالب على فهم النص وتحليل محتوياته وتنمي قدراته على  المساق اهدف هذي

التعبير ومحاكاة النصو  المدروسة. النصو  تتناول عدة مواضيع ودرجة الصعوبة تتناسب 

 ومستوى الطلبة. 

 

 ( ساعات معتمدة3)                      / فرنسي  راءة متقدمةق (1304216)

Advanced Reading/ French                

إلةى مسةاعدة الطالةب علةى فهةم الةنص وتحليةل محتوياتةه بشةكل أعمةق وتنمةي             المسةاق  اهدف هةذ ي

قدراته على التعبيةر ومحاكةاة النصةو  المدروسةة. النصةو  أصةلية )صةحافة، قةانون، تةاريخ،          

 .نصو  متخصصة في الحياة العمليةأدب، طب، ...( ليتمكن الطالب من فهم 

 ( ساعات معتمدة3)                  المتقدمة اللغة الفرنسية  واعدق (1304315)

Advanced French grammar       ( 2متطلب سابق كتابة وتعبير) 

ينتقل هذا المساق بالطالب تةدريجيا مةن الةنص القصةير إلةى الةنص الطويةل، وذلةك بةالتركيز علةى           

الةةخ ( حيةةث يعطةةي الطالةةب  …مركبةةة ) عالقةةات السةةببية والنتيجةةة والوقةةت، والتنةةاقض  الجملةةة ال
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إمكانية فهم نظم الجملة الفرنسية بأشكالها اللغويةة المختلفةة، ممةا يتةيح لةه فرصةة تةأليف التراكيةب         

 المالئمة.

 

 (ساعات معتمدة3)     مقدمة في األدب الفرنسي ( 1304321)

Introduction to French Literature                   (2كتابة وتعبير )متطلب سابق 

يععنى هذا المساق بدراسة األدب الفرنسي منذ بداياته حتى القرن السابع عشةر، فيةتم بإيجةاز إبةراز     

خصائص أدب العصور الوسطى، ثم يتم التركيز على التجديد في القرن السةادس عشةر، والتعمةق    

كي في القرن السةابع عشةر. يةتم ذلةك عةن طريةق اختيةار        بصورة أوضح في دراسة األدب الكالسي

نصو  تصلح لهذه الغاية وتمثل هذه الحقب التاريخية التي مر بها األدب الفرنسي، وتظهر عددًا 

 من أعالم األدباء الفرنسيين في تلك الحقب.  

 

 

 ( ساعات معتمدة3)  دراسة لغوية لنصوص الحضارة الفرنسية  (1304322)

Linguistic Analysis of French cultural texts    (2كتابة وتعبير ) متطلب سابق         

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمجتمع الفرنسي المعاصر وذلةك مةن خةالل اسةتعمال عةدة      

وسائل تعليمية كالصحافة المكتوبة والدعاية واألفالم الخ.. وباالعتمةاد علةى برنةامج محةدد يعةرف      

المجتمةع الفرنسةي ) الشةباب،      -ب األساسية المهمة للحضارة الفرنسية مةن حيةث:  الطالب بالجوان

الةةخ ( والنظةةام السياسةةي الفرنسةةي والنظةةام التعليمةةي الفرنسةةي والحيةةاة اليوميةةة  …العائلةةة، المةةرأة 

 الفرنسية. 

 

 (ساعات معتمدة3)                       األدب الفرنسي  (1304325) 

French Literature                                   مقدمة في األدب الفرنسي متطلب سابق 

هي عبارة عن دراسة عمل أدبي فرنسي  في فنون األدب الثالث )الروايةة والشةعر والمسةرح( أو    

أكثر أو تيار أدبي معين  للتعرف على الكتاب الفرنسيين واألفكار والمواضيع التي يطرحونها كما 

الفنيةة. وتهةدف إلةى تعريةف الطالةب بةاألدب الفرنسةي واألدب الفرانكفةةوني         تعرفةه علةى األسةاليب   

)الناطق باللغة الفرنسية( وتساعده على فهم قواعد اللغة الفرنسية وتركيبة الجملة ويستطيع تطبيق 

السابقة من خالل هذه النصو . وتساعد الطالب أيضًا على زيادة معارفةه   المساقاتما تعلمه في 

 رة الفرنسية. باألدب والحضا

 

 (ساعات معتمدة3)      (1)الفرنسية الترجمة  (1304341)

Translation (1)                           (2كتابة وتعبير )متطلب سابق      

يهدف هذا المساق إلى تقديم معرفة نظرية للطالب في معنى الترجمة وأنواعها وأهميتها في الحياة 

الطالةةب يكتسةةب آليةةة الترجمةةة العمليةةة مةةن الفرنسةةية إلةةى العربيةةة   وكةةذلك جعةةل العمليةةة واليوميةةة.

إلةةى  –عةادة  –وبةالعكس،  وذلةك مةن خةةالل مجموعةة جمةل منتقةةاة مةن اللغتةين لهةذه الغايةةة. ويلجةأ          

الترجمة الحرة التي تركز على المضامين دون البحةث فةي تفاصةيل المعنةى الشةكلي، كةذلك يطبةق        

 مة الحرة.  في هذا المساق األساسي آلية الترج

 

 ساعات معتمدة(3)            (2)الفرنسية الترجمــة ( 1304342) 

Translation  (2)                        (1) متطلب سابق ترجمة      

العكس بالرجوع تدريب الطلبة على الترجمة من  الفرنسية إلى العربية وب إلىيهدف هذا المساق  

على المجالت والنشرات والصحف اليومية إلعطاء  ساقالموتعتمد هذه إلى نصو  صحفية. 

    اللغتين.هاتين  اإلعالمية بينالطلبة التجربة العملية على نقل المعلومة 
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 ( ساعات معتمدة 3)     علم الداللة والمعنى    (1304443)

Semantics     المتقدمة الفرنسية اللغة قواعدمتطلب سابق     متطلب سابق    

ى هذا المساق بإكتساب المعرفة في القواعد العامة التي تؤدي الى فهم الداللة من خـــالل ) يععن

الجملة ( . ويهدف الى تعريف الطلبة بمختلف النظريات التي عالجت هذا الموضوع وكيفية 

 تطورها مثل نظرية القواعد التوليدية والتحويلية . 

 

 ( ساعات معتمدة3)              ية اللسانيات وتعليم اللغة الفرنس ( 1304415)

 Linguistics and teaching Frenchالمتقدمة اللغة الفرنسية  دواعق     

يهدف هذا المساق إلى تعريةف الطالةب بمختلةف نظريةات اللسةانيات فةي اللغةة الفرنسةية: تجةزيء          

الاللغةةوي وعالقةةة هةةذه   اللغةةوي و أنةةواع االتصةةال  ألكلمةةه، تصةةنيف األصةةوات، تصةةحيح اللفةةظ،   

 النظريات بتعليم اللغة الفرنسية. 

 

 ( ساعات معتمدة 3)     اللغويات المقارنة  (1304416)

Comparative Linguistics          المتقدمة الفرنسية اللغة قواعدمتطلب سابق       

ارنات اللغوية، يقوم هذا المساق على الدراسة النظرية للفرضيات والوسائل المتبعة في عقد المق

وعلى الدراسة التطبيقية التي يعكشف منها عن المشكالت التي تواجه المتعلمين والمترجمين 

 .  يرهم و

 

 ( ساعات معتمدة3)  اللغة الفرنسية للناطقين بغيرها أساليب تدريس  (1304418) 

Methods of French for non natives Teaching  

      المتقدمة الفرنسية اللغة قواعدمتطلب سابق                                  

يتناول هذا المساق مختلف أساليب تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية، سواء كان التقليدية 

منها أو الحديثة، كما يهدف إلى تدريب الطلبة على كيفية تدريس اللغة الفرنسية للناطقين بغيرها 

 التي من الممكن أن تواجههم.  اللغوية والتربوية والمشاكل

 

 ( ساعات معتمدة3)                اللغة الفرنسية المهنية ( 1304318)

Professional French Language                      (2كتابة وتعبير )متطلب سابق          

ت المهنيةة  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على اللغة الفرنسية ألمستعمله في بعةض المجةاال  

كمجال األعمال، السياحة، اآلثار حيث تقةدم لةه كلمةات ومصةطلحات وتراكيةب لغويةة متخصصةة        

في كل مجال عن طريق استخدام نصو  وحوارات مكتوبة ومسجله تمثل المواقةف الشةائعة فةي    

 هذا المجال.

 

 ( ساعات معتمدة3) دراسة وتحليل مختلف النصوص األدبية الفرنسية (1304423)

Analysis of literary texts                          الفرنسي األدبمتطلب سابق مقدمة في 

يتناول هذا المساق دراسة وتحليل مجموعة من النصو  األدبية في العصر الحديث وإبراز 

بعض الخصائص األدبية لهذه النصو  باإلضافة إلى التعرف على بعض األعمال المترجمة من 

 لعكس.اللغة العربية وبا

 

 ساعات معتمدة( 3)               األدب المقارن (1304433) 

Comparative Literature                           الفرنسي األدبمتطلب سابق مقدمة في 

يهدف هذا المساق إلى إطالع الطالب على نوعين من األدب العربي والفرنسي والمقارنة بينهما 

 لسياق، األهداف، األسلوب .: اللغة، ا على عدة مستويات



 18 

 

 

 ( ساعات معتمدة3)     الترجمة التخصصية  ( 1304444)

Professional translation           2متطلبببب سبببابق ترجمبببة       

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على الترجمة التتابعية من العربية إلى الفرنسية وبالعكس في 

يكتسةةب الدقةة والسةةرعة والطالقةةة فةةي   ، بحيةةثة مةع اآلخةةر مختلةف المواقةةف والظةةروف التواصةةلي 

  إفهام وتوصيل المعلومة.

 

 ( ساعات معتمدة3)        1304414

Analysis of linguistic structures  المتقدمة الفرنسية اللغة قواعدمتطلب سابق      

من ناحية نحوية وصرفية بهدف تمكين  إلى دراسة وتحليل تراكيب الجمل المساق اهدف هذي

الطالب من استيعاب مكونات الجملة من أفعال وظروف وصفات وحروف جر ... ليتمكن في 

 النهاية من محاكة هذه الجمل والخروج بمستوى لغوي جيد. 

 

 ( ساعات معتمدة3)           ( الصوتيات الفرنسية1304317)

French Phonetics           المتقدمة اللغة الفرنسية  واعدقمتطلب سابق      

إلةةى التعريةةف بةةالرموز العالميةةة لألصةةوات المختلفةةة فةةي جميةةع لغةةات العةةالم      المسةةاق اهةةدف هةةذي

وخاصة اللغةة  الفرنسةية . كةالتركيز علةى توضةيح )ميكانيكيةة( خةروج األصةوات ، وكيفيةة عمةل           

هةاز  مثةل اللسةان ، والشةفتين      جهاز النطق لدى اإلنسان عن طريق اختالف مواقع أعضاء هذا الج

علةةى صةةفات األصةةوات   المسةةاقإلةةخ ويتعةةرف الطالةةب مةةن خةةالل هةةذه     …، واللثةةة ، واألسةةنان  

 والمقاطع الصوتية وعالقتها في التراكيب اللغوية

 

 ( ساعات معتمدة3)     تاريخ اللغة الفرنسية (1304323)

History of French Language           (2وتعبير ) كتابة متطلب سابق    

لتعريف الطالب فةي أصةول اللغةة الفرنسةية وجةذورها وتطورهةا عبةر التةاريخ          المساق اهدف هذي

 والتغيرات التي طرأت عليها من ناحية لفظ، تراكيب، صرف ونحو. 

 

 ( ساعات معتمدة3)                ( دراسة كاملة لعمل أدبي1304324) 

 A comprehensive Study of a literary work      متطلب سابق مقدمة في األدب الفرنسي

   

 

 ( ساعات معتمدة3)    ( علم االجتماع اللغوي1304413)

Sociolinguistics     المتقدمة الفرنسية اللغة قواعدمتطلب سابق      

إلى إعطةاء الطالةب فكةرة عةن ارتبةاس اكتسةاب اللغةة وطبيعةة المجتمةع وثقافتةه            المساق اهدف هذي

 والعامية ( وآلية انبثاق اللهجة من اللغة الرسمية.  ةالفصيححيث تناقش ظاهرة ازدواجية اللغة ) 

 

 

 
 


