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 قسم اللغات الحديثة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جامعة آل البيت 

 

 انجليزي ــ فرنسي/  اللغة و االدب في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 
  (انجليزي  ــ فرنسي /)اللغة و االدب البكالوريوس في (: اسم الدرجة )بالعربيــة

 .B.A in Language and Literature –French and Englishاسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 

 

 وشروط عامة :أحكام  -أ

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

  خصوصية هذا التخصص.

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

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

 

 مكونات الخطة :  -ب 

 (انجليزي ــ  فرنسي /)اللغة و االدب  تخصص فيتتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي :132من )
 الساعات المعتمدة نوع المتطلــــب التسلسل

 27 متطلبات الجامعة أوالا 

 21 ليـةمتطلبات الك ثانياا 

 متطلبات القسـم: ثالثاا 

 المساقات اإلجبارية -أ

 المساقات االختيارية-ب

 

72 

9 

 3 مساقات حرة رابعاا 

 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 /اسباني  05
 ايطالي / انجليزي 06
 انجليزي -فرنسي  /اللغة و االدب 08
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 :ساقاترموز الم -3

9-0 9-0 4-1 08 13 
                                                           

 الكلية تخصصال المستوى المجال لالتسلس

 

 ساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام الم
رمـز 

 المجال

رمـز  عنوان مجـال التخصص

 المجال

 عنوان مجال التخصص

  5 المساقات العامة 0

  6 المهارات اللغوية 1

  7 الدراسات اللغوية 2

  8 الدراسات االدبية 3

  9 ر وثقافة(الدراسات الثقافية )فك 4

 

 أوال: متطلبات الجامعة: 

 ( ساعة معتمدة وتشمل:27يخصص لها ) 

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

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 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   9901101 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة اإلنجليزية  9902101 6

  18 المجموع

التيي  مساقاتمن ال مساق اختياريالعلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة  مساقعتبر ي* 

 تطرحها الجامعة.

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن 9االختيارية: يخصص لها ) المتطلبات .أ

 :يكون مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية

 العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية:مجال  .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 - 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1303101 4

 - 3 تاريخ القدس 1303102 5

 9901101 3 (2) اللغة العربية 9901102 6

 9902101 3 (2يزية )اللغة االنجل 9902102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  9903101 8

 - 3 )1(اللغة االسبانية  9904101 9

 - 3 )1(اللغة األلمانية  9905101 10

 - 3 )1(اللغة الفارسية  9906101 11

 - 3 )1(اللغة التركية  9907101 12

 - 3 )1(اللغة االيطالية  9908101 13
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 : مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية .2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 وأصولهمدخل إلى علم الفقه  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  وحقوق اإلنسانالديمقراطية  0601436 8

 - 3 شبكات التواصل االجتماعي* 0902150 9

 - 3 اإلسالمتربية األطفال في  1102220 10

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 11

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  1303105 12

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100 13

 - 3 قاصد رسالة عمانم 1401101 14

 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - 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 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 -  3حياتنا  الرياضة في 1108100 12

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 13
 

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتباراً من بداية الفصل  مالحظة:
جل الطالب التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يس 2010/2011األول 

( ً ً استدراكيا  ه( خارج خطته الدراسية وهذ099الذي يخفق في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقا
 المساقات هي:

 : المساقات االستدراكية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - 3 اللغة العربية  **9901099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 9902099 2

 - 3 حاسوبمهارات ال 0901099 3

 .18/3/2015( بتاريخ 126/2014/2015**  تم تعديل رقم المساق بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم )

 

 

                                                 
 3/12/2015( بتاريخ 2/2015/2016مساق بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم )تم اضافة ال. 
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 ( ساعة معتمدة يدرسها الطالب كما يأتي:21( متطلبات الكليّة: )ثانيا

 معتمدة، وتشمل المساقات اآلتية:ة ( ساع15المساقات اإلجباريّة: ) -أ

 ساعة معتمدة اسم المساق قم المساقر ت

 3 ( للتخصصات اإلنسانيّة2حاسـوب)  0901132 1

 3 مبادئ النحو والصــــــرف 1301105 2

 3 المهارات الدراسية في اللغة اإلنجليزية 1302105 3

 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1303101 4

 3 الكتابة والتعبيــــــــــر 1301103 5

 15 موعالمج

 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:6االختياريّة: ) المساقات -ب
 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 3 تحليل النص األدبي وتذوقــــه 1301104 1

 3 (3اللغــــة اإلنجليزيــــة ) 1302103 2

 3 (4اللغـــــة اإلنجليزيـــة ) 1302104 3

 3 تاريخ األردن 1303104 4

 3 مدخـــل إلــى اللغة الفرنسيّة 1304105 5

 3 مدخل الى اللغة والثقافة االسبانية 1305104 6

 3 (2اللغة العربية ) 9901102 7

 3 (1اللغة اإليطالية ) 9908101 8

 

 

 على النحو اآلتي: ( ساعة معتمدة موزعة81) يخصص لها )ثالثا( متطلبات التخصص : 

 اآلتية : مساقات( ساعة معتمدة تشمل ال72المتطلبات اإلجبارية : ) -أ

 ساعة معتمدة ( 42) :الفرنسيةو األدب اللغة  -1
الساعات  مساقاسم ال مساقرقم ال ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 6 6 (1الفرنسية ) مدخل مكثف إلى اللغة 1308105 1

 1308105 6 6 (2) لفرنسيةمدخل مكثف إلى اللغة ا 1308106 2

3 2118130 1068130 3 3 المتقدمة الفرنسية قواعد اللغة    

4 2128130  1308106 3 3   فرنسي  /كتابة وتعبير 

5 2138130  1308106 3 3 فرنسي  /لفظ و محادثة 

6 3208130 2118130 3 3 فرنسيةاللسانيات وتعليم اللغة ال   

7 3218130   2128130 3 3 (1ترجمة فرنسية ) 

8 3318130 2128130 3 3  الفرنسي  مقدمة في األدب   

9 4328130 دراسيية وتحليييل مختلييف النصييو   

 األدبية الفرنسية 

3 3 3318130  

10 4338130 3318130 3 3 أدب فرنسي/ القصة القصيرة   

11 3548130 3318130 3 3 الفرنسي  مختارات من األدب   

12 4418130 3318130 3 3 حضارة فرنسية    

 42 المجموع 

 

 

 

 

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

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

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

 ---------- 3 3 اإلنجليزيةقواعد اللغة  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 األدب اإلنجليزي 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 مساقاتمعتمدة يختارها الطالب من ال ات( ساع9المتطلبات اإلختيارية :) -أ

الساعات  مساقاسم ال رقم المساق ت

األسبوعية 

 نظري 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

2128130 3 3 قراءة فرنسي  1308214 1  

2118130 3 3 اللغويات المقارنة 1308313 2  

3218130 3 3 (2ترجمة فرنسية ) 1308322 3  

3208130 3 3 للناطقين بغيرها الفرنسية أساليب تدريس اللغة  1308421 4  

3318130 3 3 أدب مقارن / فرنسي  1308438 5  

 

التي تطرحها  مساقاتت يختارها الطالب من الساعا (3)الحرة بواقع  مساقاتال)رابعا( 

 الجامعة. 
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 :انجليزي –و األدب / فرنسي  اللغة تخصص ساقات التي يقدمها لما
 

 مساقات اللغة و األدب الفرنسي  -1

الساعات  مساقاسم ال مساقرقم ال ت

األسبوعية 

 )نظري( 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 6 6 (1الفرنسية ) لغةمدخل مكثف إلى ال 1308105 1

 1308105 6 6 (2) لفرنسيةمدخل مكثف إلى اللغة ا 1308106 2

1068130 3 3 المتقدمة الفرنسية قواعد اللغة  1308211 3  

4 2128130  1308106 3 3   /فرنسي  كتابة وتعبير  

5 2138130  1308106 3 3 لفظ و محادثة  /فرنسي  

6 4128130 2128301 3 3 قراءة فرنسي    

7 3138130 2118130 3 3 اللغويات المقارنة   

8 3208130 2118130 3 3 فرنسيةاللسانيات وتعليم اللغة ال   

9 3218130   2128130 3 3 (1ترجمة فرنسية ) 

10 3228130 3218130 3 3 (2ترجمة فرنسية )   

11 3318130 2128130 3 3  الفرنسي  مقدمة في األدب   

12 1248130 3208130 3 3 للناطقين بغيرها الفرنسية يس اللغة أساليب تدر   

13 4328130 3318130 3 3 دراسة وتحليل مختلف النصو  األدبية الفرنسية    

14 4338130 3318130 3 3 أدب فرنسي/ القصة القصيرة   

15 3548130 3318130 3 3 الفرنسي  مختارات من األدب   

16 3848130 3318130 3 3 أدب مقارن / فرنسي    

17 4418130 3318130 3 3 حضارة فرنسية    

 
 نجليزيةمساقات اللغة اال -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 ( 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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 في اللغة و االدب فرنسي / انجليزي الخطة االسترشادية لبرنامج بكالوريوس 
 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 ب جامعةمتطل 3

 ـــــ متطلب تخصص إجباريّ  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 اسم المساق

 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 يمتطلب تخصص إجبار 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 المجموع 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 لب تخصص إجباريمتط 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

 

 

 البكالوريوس مساقات تخصصوصف 



 9 

  فرنسي / انجليزي :واألدب في اللغة
 

 ساعات معتمدة(  6)   (1مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية ) ( 1308105) 
Introduction to French Language (Intensive) (1)   

يعتبر هذا المساق مدخالً أساسياً في تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين . ويهدف الى تدريب المتعلمين 

ات اللغة وتنميتها بسياقاتها النصية ، على : اكتساب صحة  اللفظ وسالمة النطق ، اكتساب مفرد

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

 وجه الخصو  . 
 

 ساعات معتمدة(  6)   ( 2(  مدخل مكثف إلى اللغة الفرنسية) 1308106)

Introduction to French Language (Intensive) (2)               1308105 :متطلب سابق 

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

وتنمية مهارة القراءة لدييه. ويهيدف فضيالل عليى إلي  إليى تلهييل الميتعلم ليكيون قيادراً عليى تبيادل 

داء األحكييام والمالحتييات. وأن يكييون، المعلومييات واآلراء والتعبييير عيين مواقفييه وأحاسيسييه وإبيي

  .كذل ، قادراً على فهم نصو  أولية، تعبر موضوعاتها عن أغراض وظيفية في اللغة المستعملة

 

 ساعات معتمدة  (3)                فرنسي /( كتابة وتعبير1308212) 

Expository writing (1)          1308106 :متطلب سابق 

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

رسالة شخصية أو رسالة عمل أو عرض قصة قصيرة وغيرهيا، وإلي  باالسيتعانة بنمياإو لغويية 

  .مكتوبة تفيد المتعلم من الصوغ على منوالها

 

 

 ساعات معتمدة (3)                فرنسي /لفظ ومحادثة ( 1308213)

Pronunciation and Conversation (1)                                 1308106 :متطلب سابق 

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

 .مية..   الخ () كاأللعاب اللغوية أو محاكاة مواقف من الحياة اليو

 

 ( ساعات معتمدة3)                                  سيفرن راءةق (1308214) 

Reading                                                                        1308212 :متطلب سابق 

نمي قدراته على يإلى مساعدة الطالب على فهم النص وتحليل محتوياته ويهدف هذا المساق 

لمدروسة. النصو  تتناول عدة مواضيع ودرجة الصعوبة تتناسب التعبير ومحاكاة النصو  ا

 ومستوى الطلبة. 

 

 ( ساعات معتمدة3)                        المتقدمة اللغة الفرنسية  واعدق (1308211)

Advanced French grammar                                    1308106 :متطلب سابق 

تيدريجيا مين الينص القصيير إليى الينص الطوييل، وإلي  بيالتركيز عليى  ينتقل هذا المساق بالطالب

الييخ ( حيييط يعطييي الطالييب  …الجمليية المركبيية ) عالقييات السييببية والنتيجيية والوقييت، والتنيياق  

إمكانية فهم نتم الجملة الفرنسية بلشكالها اللغويية المختلفية، مميا يتييح ليه فرصية تيلليف التراكييب 

 المالئمة.

 

 

 (ساعات معتمدة3)     قدمة في األدب الفرنسيم ( 1308331)

Introduction to French Literature                                      1308212 :متطلب سابق 
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يلعنى هذا المساق بدراسة األدب الفرنسي منذ بداياته حتى القرن السابع عشير، فييتم بجيجياز إبيراز 

لتركيز على التجديد في القرن السيادس عشير، والتعميق خصائص أدب العصور الوسطى، ثم يتم ا

بصورة أوضح في دراسة األدب الكالسيكي في القرن السيابع عشير. ييتم إلي  عين طرييق اختييار 

نصو  تصلح لهذه الغاية وتمثل هذه الحقب التاريخية التي مر بها األدب الفرنسي، وتتهر عدداً 

  من أعالم األدباء الفرنسيين في تل  الحقب. 

 

 (ساعات معتمدة3)              القصة القصيرة /فرنسيدب أ  (1308433)

French Literature                                                                    1308331 :متطلب سابق 

هي عبارة عن دراسة عمل أدبي فرنسي  في فنون األدب الثالث )الروايية والشيعر والمسيرأ( أو 

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

تعرفيه عليى األسياليب الفنيية. وتهيدف إليى تعرييف الطاليب بياألدب الفرنسيي واألدب الفرانكفييوني 

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

ما تعلمه في المواد السابقة من خيالل هيذه النصيو . وتسياعد الطاليب أيضياً عليى زييادة معارفيه 

 باألدب والحضارة الفرنسية. 

 

 (ساعات معتمدة3)      (1) فرنسيةترجمــة   (1308321)

 French Translation  1                            1308212 :متطلب سابق 

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

العملييية واليومييية. وكييذل  جعييل الطالييب يكتسييب آلييية الترجميية العملييية ميين الفرنسييية إلييى العربييية 

إلييى  –عيادة –وبيالعكس،  وإلي  مين خييالل مجموعية جميل منتقيياة مين اللغتيين لهيذه الغاييية. ويلجيل 

التي تركز على المضامين دون البحيط فيي تفاصييل المعنيى الشيكلي، كيذل  يطبيق  الترجمة الحرة

 في هذا المساق األساسي آلية الترجمة الحرة.  

 

 (ساعات معتمدة3)            (2) فرنسيةترجمــة  ( 1308322)

 French Translation  2                   1308320 :متطلب سابق     

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

إلى نصو  صحفية. وتعتمد هذه المادة على المجالت والنشرات والصحف اليومية إلعطاء 

  الطلبة التجربة العملية على نقل المعلومة اإلعالمية بين هاتين اللغتين.  
 

 

 ( ساعات معتمدة3)              نسية اللسانيات وتعليم اللغة الفر ( 1308320)

 Linguistics and teaching French                                     1308211 :متطلب سابق     

يهدف هذا المساق إلى تعرييف الطاليب بمختليف نترييات اللسيانيات فيي اللغية الفرنسيية: تجيزيء 

اللغييوي والاللغييوي وعالقيية هييذه  تصييالأنييواع اال ، تصيينيف األصييوات، تصييحيح اللفييظ،الكلميية

 النتريات بتعليم اللغة الفرنسية. 

 

 ( ساعات معتمدة 3)     اللغويات المقارنة  (1308313)

Comparative Linguistics                                             1308211 :متطلب سابق 

ائل المتبعة في عقد المقارنات اللغوية، يقوم هذا المساق على الدراسة النترية للفرضيات والوس

جه المتعلمين والمترجمين وعلى الدراسة التطبيقية التي يلكشف منها عن المشكالت التي توا

 . وغيرهم

 

 

 

 ( ساعات معتمدة3)  اللغة الفرنسية للناطقين بغيرها أساليب تدريس  (1308421) 
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Methods of French for nonnatives Teaching               1308320 :متطلب سابق                                                           

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

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

 التي من الممكن أن تواجههم.  اللغوية والتربوية والمشاكل
 

 

 ( ساعات معتمدة3) دراسة وتحليل مختلف النصوص األدبية الفرنسية (1308432)

Analysis of French literary texts                                              متطلببببب سببببابق: 

                                                           س1308331

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

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

 اللغة العربية وبالعكس.

 

 ( ساعات معتمدة3)                                     مختارات من االدب الفرنسي (1308435)

A selection of French literature                                           1308331 :متطلب سابق                                                           

على  يزتركمع المنذ بداياته سي دب الفرناأليهدف هذا المساق الى اعطاء نترة عامة عن 

 الفرنسين القدماء و المعاصرينلمشاهير األدباء و المسرأ مختارات من روائع الرواية والشعر 

 

 ( ساعات معتمدة3)                                                حضارة فرنسية (13008441(

                                                          French civilization:1308331متطلب سابق  

 عادات و تقاليد و احتفاالت   المعاصر فرنسي يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمجتمع ال

عدة وسائل تعليمية كالصحافة المكتوبة والدعاية واألفالم الخ.. وإل  من خالل استعمال 

 الفرنسية. األساسية المهمة للحضارة  الجوانبيعرف الطالب بوباالعتماد على برنامج محدد 

 

 

 ( ساعات معتمدة3)              أدب مقارن/ فرنسي   (1308438)

Comparative Literature/French                                  :1308331  المتطلب السابق 

   

العربيي  باشيكاله و األدب  الفرنسي  يهدف هذا المساق إلى إطالع الطالب على نوعين من األدب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي يقدمها قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها المساقاتوصف 

 (ساعات معتمدة 3) المحادثة مهارات 1302109
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 Speaking Skills جدالمتطلب السابق: ال يو 

 حياتيية مواضييع فيي لغويية ودقية بطالقية التحيدث فيي الطاليب قدرة تنمية إلى المساق هذا يهدف

 النتير وجهيات تبيادل تتطليب مواضييع فيي التحدث على الطالب تدريب على ويركز وأكاديمية،

 عليى التعلييق المسياق يشيمل كميا اآلخير، ميع ومناقشيتها وتلقيهيا األفكيار وطيرأ اليرأي وإبيداء

 ومناقشتها الطالب قرأها مادة شفوي بشكل والتلخيص اآلخرين، مع ومناقشتها واألخبار األحداث

  .التحدث تتطلب التي اللغوية األنشطة من إل  وغير الصف، في زمالئه مع

 

 (ساعات معتمدة3) قواعد اللغة االنجليزية 1302112

 English Language Grammar المتطلب السابق: ال يوجد 

 منهيا الفعلية الجمل أشباه وبناء اإلنجليزية في الكالم بلقسام المتعلقة النحوية طلحاتالمص دراسة

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

 الجميل وصيياغة البسييطة، الجملية تطيوير عليى التركييز وكيذل  .المختلفية وأنواعهيا الجميل بين

 ربيط وأدوات واسيتخداماتها  للمجهيول المبنيي وصييغة الشيرطية والجميل الصلة ملوج المركبة

  .االصطالحية واألفعال بلنواعها الجمل

 

 (ساعات معتمدة 3) (1كتابة ) 1302210

 Writing (1) المتطلب السابق:ال يوجد 

 جميلال صيياغة فيي اليربط أدوات واسيتخدام الفقيرة مسيتوى عليى الكتابية عليى الطاليب تيدريب

 والفقيرة السيردية الفقيرة كتابية خيالل مين وإلي  الموضيوع، جملية أو الرئيسيية والجملية المركبة

 والتيرقيم اليربط ألدوات كبييرة أهميية المسياق وييولي المقارنية، وفقرة الوصفية والفقرة التحليلية

  .الصحيح

 (ساعات معتمدة3) (2كتابة ) 1302211

 Writing (2)  :المتطلبببببببببببببببببب السبببببببببببببببببابق

(1302210) 

 وتنتييم المقالية كتابية عليى التركييز ييتم حييط ، 1-كتابية مسياق إلييه انتهيى ميا المساق هذا يكمل

 عليى التركييز إليى إضافة أجزائها، توحيد في الموضوع جملة وأهمية ترابطها وأدوات محتواها

 أنيواع كتابية عليى الطاليب بتيدرب كميا الموضيوع، جملية تطيور التيي التفصييلية الجملية كتابية

  .والجدلية والتحليلية والوصفية منها السردية لمقاالتا

 

 (ساعات معتمدة 3) اللغة علم في مقدمة 1302230

 Introduction to Linguistics :(1302112)المتطلب السابق 

تطلباً أساسياً للعديد من المساقات  يلعتبر هذا المساق من أهم المقررات الدراسية ألنّه يلعتبر مل

بالمصطلحات   الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف و برنامج اللغة اإلنجليزية. الالحقة في

 لمبادئ مسح المساق هذا يتناول، حيط بوحداتها المتنوعة  األساسية الالزمة لدراسة علم اللغة

ة من جوانبها ومكوناتها المختلفة في اللغة اإلنجليزية و غيرها من اللغ فهم، ودراسة وتحليل

والثقافية وتحليلها ضمن  هذا يتجلّى في دراسة نشلة اللغة بمسلماتها العلمية اللغويةاللغات. و 

  الداللة، علم و ، وعلم النحو، الصرف وعلمفيما يتعلّق  بالنتام الصوتي،  أشكالها و وظائفها

 والمعنى السياقي أو ما يلعرف بـِ  "ظالل المعاني و البراجماتية".

 

 

 

 

 

 (ساعات معتمدة3) دباأل في مقدمة 1302240

 Introduction to Literature :(1302211)المتطلب السابق 
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 مثيل األدبيية والمصطلحات المفاهيم وأساسيات خصائص الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 األدبيية األنيواع وفهيم لقيراءة األساسيية بالمهيارات وتزوييدهوالواقعية، واليدراما والخييال الشيعر

 إات النصو  تحليل في المستخدمة والتعابير بالمصطلحات تعريفه إلى إضافة ه،أعال المذكورة

  .العالقة

 

 (ساعات معتمدة 3) اإلنجليزي األدب 1302241

 English Literature :(1302240)المتطلب السابق 

  .قديمال العصر من ابتداءً  النثر على خا  بتركيز اإلنجليزي لألدب التاريخي للتطور استعراض

 وغيير الخييالي األدب مين والنثير الشيعر تمثيل بيارزة أعميال اختييار ييتم االسيتعراض هيذا وفيي

 إليى العيرض هيذا ويهيدف .يجيب كميا تمثيلهيا عيدم عليى العيادة جيرت أعمال إلى إضافة الخيالي

 عبير األدب هيذا تطيوير فيي سياهمت التيي والفلسيفية والثقافية السياسية بالعوامل الطالب تعريف

  .العصور

 

 (ساعات معتمدة 3) (1الترجمة ) 1302320

 Translation (1)  :(1302230)المتطلب السابق 

قدّمة في علم دراسات الترجمة وتطبيقاتها. و  هذا المساق  تعريف إلى المساق هذا يهدفهو مل

ة التي األساسية المتعلقة بعلم الترجمة وبع  تطبيقاتها اللغوية والثقافي  النترية مبادئالب الطالب

البسيطة، وكيفية معالجة  هاواستراتيجياتمن خالل بع  طرائقها   الترجمةتحكم و تضبط قواعد 

اإلشكاالت التي يواجهها طالب الترجمة و المبتدئون في هذا المجال  وإل  من خالل دراسة و 

وير ومن ثمَّ تط وبالعكس، العربية إلى اإلنجليزية اللغة من ترجمة عبارات و تراكيب قصيرة

ــمل المرّكبة، وصوالً إلى مرحلة ــمل و أشباه الجل  إل  من خالل ترجمة المفردات، و الجل

إلى العربية، وبالتالي يتمكن  ةمن اإلنجليزي الفقرة مستوى على الترجمة في المكثف التدريب

 الطالب من فهم طبيعة النتام اللغوي لكال اللغتين وأثره في عملية الترجمة.

 

 

 (ساعات معتمدة3) (2ترجمة )ال 1302321

 Translation (2)  :(1302320)المتطلب السابق 

 خاصية الترجمية، ألسياليب النتريية بالخلفية مبسط بشكل الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 المتبعية المنهجيية المسياق يسيتعرض كميا .النحويية والتراكييب المفيردات باختييار المتعلقية تلي 

 العامية المبيادئ بعي  و اللفتيية، والوصيفية والدالليية التواصيلية ترجميةبال ابتيداء بالترجمية

 للترجمية نصيو  اختييار ويمكين الترجمية، عمليية فيي المعياجم اسيتخدام وكيذل  والخاصية،

  .والدوريات والمجالت الصحف أو، الكتب من المساق هذا ألغراض

 

 (ساعات معتمدة 3) األمريكي األدب 1302340

 American Literature  :المتطلبببببببببببببببببب السبببببببببببببببببابق

(1302240) 

 منيذ ،(يالخييال وغيير الخيياليثير )الن على بتركيز األمريكي لألدب التاريخي للتطور استعراض

 أدب إليى وصيوالً  واألوروبييين البريطيانيين ميع الصيراع بيلدب ميروراً  االسيتعمار قبيل ميا فترة

  المختلفة. العرقيات وأدب العشرين القرن

 
 

 




