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

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

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).
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قسم اللغات الحديثة (اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما)
نبذة عامة
سس قسم اللغات الحديثة عام  2011لسد احتياجات المجتمع من خريجين قادرين على التواصل مع
تأ ّ
سيّما البلدان الناطقة بإحدى
بلدان يرتبط األردن معها بعالقات ثقافيّة واقتصادية وسياسيّة وطيدة ،ال ِ
اللغتين الفرنسية أو اإلنجليزية ،وعلى مواكبة أحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية.
سع في تعليم اللغات الثالث :اإلسبانية
وباإلضافة إلى اللغتين الفرنسية واإلنجليزية ينوي القسم التو ّ
واأللمانية والصينيّة.
يطرح القسم حاليّا ً برنامج البكالوريوس في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما لتأهيل الطلبة
لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللغوية األربع :االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة م ّما يأهلهم
مستقبالً للعمل في إحدى القطاعات التالية :الصحافة واإلعالم ،السياحة ،الترجمة الشفوية والمكتوبة،
تعليم اللغتين الفرنسية واإلنجليزية لغير الناطقين بهما ً ،العمل الدبلوماسي.
باإلضافة إلى ذلك يرتبط القسم بعدد من اإلتفاقيات مع جامعات عربية وأجنبية في مجاالت التعاون
العلمي وتبادل الخبرات واألساتذة.
الرؤية
التميز بتخريج كفاءات من حملة الشهادات الجامعية تتقن اللغتين األجنبيتين (الفرنسية واإلنجليزية)
لمواكبة تطورات المجتمع المحلي والدولي في مختلف النواحي الثقافية واإلجتماعية ،واإلقتصادية.
الرسالة
إكساب الطلبة المهارات اللغوية األساسية في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية بإعتماد أساليب تعليمية
ومناهج حديثة تؤهلهم للتواصل بهاتين اللغتين في مجمل مراحلهم التعليمية باإلضافة إلى تزويدهم
بمعرفة لغوية متخصصة في مجاالت متعددة ،كالسياحة ،والتجارة ،والتعليم.
األهداف





تزويد الطلبة بالمهارات اللغوية األساسية في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية :اإلستماع،
والقراءة ،والمحادثة ،والكتابة.
تطوير المهارات اللغوية الالزمة في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية؛ لتمكين الطلبة من
االتصال باآلخرين بشكل ف ّعال ،والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بطالقة.
تخريج طلبة مؤهلين تأهيالً عالياً ،قادرين على استخدام اللغتين الفرنسية واإلنجليزية ،على
نحو منافس في سوق العمل ،بما يلبي إحتياجات المجتمع المحلي والدولي.
ْ
تطوير قدرات الطلبة في اللغات األجنبية إلى مستويات قريبة من المعايير المعتمدة عالمياً،
وذلك بإستخدام تقنيات وأساليب تدريس حديثة تتوافق ومتطلبات العصر.
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Requirements For a Bachelor Degree
in:

French and English Language &
Literature
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)2018/2017(

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language(2)
6
9400121
3
English Language(2) (Compulsory for
this Major)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
3
Contemporary Issues
6
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (3
Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (9 Hours)
3
The Art of Writing & Composition
3
Teaching Thinking
9
3
Methods of Scientific Research
Faculty Elective Requirements (12 Hours)
3
Arabic Language Issues in the Modern
Age
3
Literary Appreciation
9400122
3
English Language - Paragraph
Writing (Compulsory for this Major)
9400121
3
English Language - Basic Grammar
12
(Compulsory for this Major)
3
French Language (Not For this Major)
3
Introduction to Psychology
3
Interpersonal Communication Skills
3
Principles of Education
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) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)) (إجباري لهذا التخصص2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
) ساعات6(
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات3( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعات9( متطلبات كلية إجبارية
فن الكتابة والتعبير
401103
تعليم التفكير
405108
أساليب البحث العلمي
406103
) ساعة12( متطلبات كلية اختيارية
قضايا اللغة العربية في العصر الحديث
401104
تذوق الفنون األدبية
 كتابة الفقرة (إجباري لهذا-لغة انجليزية
)التخصص
 قواعد اساسية (إجباري لهذا-لغة انجليزية
)التخصص
)اللغة الفرنسية ( لغير طلبة التخصص
مدخل الى علم النفس
مهارات التواصل بين االشخاص
مبادئ التربية

401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101

3
History of Arab Thought
3
Communication & Society
3
Contemporary Arab Media
Department Compulsory Requirements (French) (42 Hours)
3
Introduction to French Language
3
Introduction to French Grammar
408155
3
French Language (Intermediate Level)
408156
3
French Grammar (Intermediate Level)
408159
3
Oral Skills (French)

42

408159
408256

3
3

Advanced Grammar (French)
Writing Skills in French Language (1)

408258

3

Writing Skills in French Language (2)

408259
408256
408256

3
3
3

French Phonetics
French Linguistics
The French Novel and Short Story

408358
408359

3
3

French Literature Across History
Analysis of Selected Literary Texts in
French
408359
3
French Poems
Department Compulsory Requirements (English) (24 Hours)
402104
3
Listening Comprehension
4900122
3
Reading & Summarizing
9400122
3
to English Literature Introduction
402220
3
Story Short
24
9400122
3
to Linguistics Introduction
9400122
3
Phonetics
402220
3
Literature American
402103
3
Writing Essay
Department Elective Requirements (French) (9 Hours)
408256
3
Translation French-Arabic/ArabicFrench
408256
3
(Dialogue and Debate ( French
408256
3
French Culture & Civilization
9
408259
3
French for Tourism
408259
3
French Language in Business
408356
3
Methods of Teaching French for NonNative Speakers
Department Elective Requirements (English) (6 Hours)
402220
3
Introduction to English Drama
402205
3
)1(Advanced Reading
402230
3
Advanced Grammar
402220
3
Literature in Nineteenth and
6
Twentieth Centuries
402220
3
Literary Criticism and its Schools (Old
and Modern)
402103
3
Written Translation (E/A)
402230
3
Discourse and Text Analysis
Department Supportive Compulsory Requirements (3 Hours)
3
Spanish Language
3
German Language
3
402220
3
Comparative Literature
Free Requirements (3 Hours)
3
3
135
Total Hours
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تاريخ الفكر العربي
406218
االتصال والمجتمع
409103
اإلعالم العربي المعاصر
409205
) ساعة42( )متطلبات قسم إجبارية (فرنسي
مدخل الى اللغة الفرنسية
408155
مدخل الى قواعد اللغة الفرنسية
408156
)اللغة الفرنسية (مستوى متوسط
408158
)قواعد اللغة الفرنسية (مستوى متوسط
408159
مهارات االستيعاب الشفوي في اللغة
408255
الفرنسية
قواعد فرنسية متقدمة
408256
مهارات االستيعاب الكتابي في اللغة
408258
)1( الفرنسية
مهارات االستيعاب الكتابي في اللغة
408259
)2( الفرنسية
صوتيات اللغة الفرنسية
408355
لغويات اللغة الفرنسية
408356
نصوص نثرية في الرواية والقصة القصيرة
408358
باللغة الفرنسية
األدب الفرنسي عبر التاريخ
408359
تحليل نصوص أدبية مختارة باللغة
408455
الفرنسية
نصوص شعرية في اللغة الفرنسية
408456
) ساعة24( )متطلبات قسم إجبارية (انجليزي
االستيعاب السمعي
402204
قراءة وتلخيص
402205
مدخل الى األدب اإلنجليزي
402220
القصة القصيرة
402224
مدخل الى علم اللسانيات
402230
صوتيات اللغة اإلنجليزية
402231
األدب األمريكي
402327
كتابة المقالة
402334
) ساعات9( )متطلبات قسم إختيارية (فرنسي
فرنسي-عربي/عربي-ترجمة فرنسي
408360
مناظرة وحوار باللغة الفرنسية
408362
الحضارة والثقافة الفرنسية
408364
الفرنسية في مجال السياحة
408460
الفرنسية كلغة أعمال
408462
أساليب تدريس اللغة الفرنسية لغير
408464
الناطقين بها
) ساعات6( )متطلبات قسم اختيارية (انجليزي
مدخل الى المسرحية باللغة االنجليزية
402223
)1( قراءة متقدمة
402305
قواعد متقدمة
402324
األدب في القرنين التاسع عشر والعشرين
402424
)النقد األدبي ومدارسه (القديمة والحديثة

402461

)ع/ترجمة تحريرية( أ
403232
تحليل خطاب ونصوص
403337
) ساعات3( متطلبات قسم مساندة إجبارية
اللغة االسبانية
402109
اللغة األلمانية
402110
االدب المقارن
402225
) ساعات3( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات
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Faculty of Arts and Sciences

الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية
وآدابهما

()2018/2017

French and English Language
& Literature

السنة األولى (  33ساعة معتمدة)
رقم المادة
408155
408156
9400121
9400111
9400100
xxxxxx

رقم المادة
402204
402205
402230
405108
408255
408256

رقم المادة
402224
406103
408259
408356
xxxxxx
xxxxxx

رقم المادة
402334
408359
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
مدخل الى اللغة الفرنسية
مدخل الى قواعد اللغة الفرنسية
لغة إنجليزية ()1
لغة عربية ()1
التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع
الفصل األول
عنوان المادة
االستيعاب السمعي
قراءة وتلخيص
مدخل إلى علم اللسانيات
تعليم التفكير
مهارات االستيعاب الشفوي في اللغة
الفرنسية
قواعد فرنسية متقدمة
المجموع
الفصل األول
عنوان المادة
القصة القصيرة
أساليب البحث العلمي
مهارات االستيعاب الكتابي في اللغة
الفرنسية ()2
لغويات اللغة الفرنسية
متطلب قسم اختياري (فرنسي) ()1
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع
الفصل األول
عنوان المادة
كتابة المقالة
األدب الفرنسي عبر التاريخ
متطلب قسم اختياري (فرنسي) ()3
متطلب قسم اختياري إنجليزي ()2
متطلب جامعة اختياري ()4
متطلب كلية اختياري ()1
المجموع

الفصل الثاني
عنوان المادة

رقم المادة
401103
402104
408158
408159
9400122

س .م
فن الكتابة والتعبير
3
لغة إنجليزية  -قواعد أساسية
3
اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
3
قواعد اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
3
لغة إنجليزية ()2
3
3
المجموع
18
السنة الثانية (  33ساعة معتمدة)
الفصل الثاني
عنوان المادة
رقم المادة
س .م
لغة إنجليزية – كتابة الفقرة
402103
3
مدخل إلى األدب اإلنجليزي
402220
3
صوتيات اللغة اإلنجليزية
402231
3
مهارات االستيعاب الكتابي في اللغة الفرنسية ()1
408258
3

س .م
3
3
3
3

العلوم العسكرية

3

3

9400109

3
18
السنة الثالثة (  36ساعة معتمدة)
س .م
3
3
3

رقم المادة
408355
408358
xxxxxx

المجموع

الفصل الثاني
عنوان المادة
صوتيات اللغة الفرنسية
نصوص نثرية في الرواية والقصة القصيرة باللغة الفرنسية
متطلب قسم اختياري ( فرنسي) ()2

xxxxxx
3
متطلب قسم اختياري ( إنجليزي) ()1
متطلب قسم إجباري مساند ()1
xxxxxx
3
xxxxxx
3
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع
18
السنة الرابعة (  33ساعة معتمدة)
الفصل الثاني
عنوان المادة
رقم المادة
س .م
األدب األمريكي
402327
3
تحليل نصوص أدبية مختارة باللغة الفرنسية
408455
3
نصوص شعرية في اللغة الفرنسية
408456
3
متطلب كلية اختياري ()2
xxxxxx
3
مادة حرة
xxxxxx
3
3
المجموع
18
مجموع الساعات (  135ساعة معتمدة)

12

س .م
3
3
3
3
3
15

15

س .م
3
3
3
3
3
3
18

س .م
3
3
3
3
3
15

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

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

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

()0-3:3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

()0-3:3

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

()0-3:3

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

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

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

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

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

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

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

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية ر المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

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

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

()0-3:3

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

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

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

20

توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

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

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

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

 402104لغة انجليزية -قواعد أساسية
English Language - Basic Grammar
متطلب سابق 9400121 :
تهعدف إلععى تزويععد الطلبععة بععالتعليم والتععدريب الالزمععين للتغلععب علععى المشععكالت التععي تععواجههم ،مثععل  :اسععتعمال األزمنععة
واألفعال المساعدة ،والجمل الشرطي ة وحروف الجر وغيرها .وتهعدف أيضعا إلعى خلعق وععي لغعوي لعدى الطلبعة بالنسعبة
للمهارات األساسية التي سبق لهم تعلمها ،والتأكيد على الجانب العملي في هذه المهارات  ،وكذلك اسعتخدام القواععد فعي
مواقف عملية.
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()0-3:3

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

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

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

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

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

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

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

 408155مدخل الى اللغة الفرنسية
Introduction to French Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة المكثفة المبادئ األساسية في اللغة الفرنسية :وهي :
القراءة ،ر القواعدر المفردات وكيفية استخدامها في جمل بسيطة كما تشمل هذه المادة دراسعة أدوات التعريعف والتنكيعر،
المذكر والمؤنث ،المفرد والجمع.
تخصص هذه المادة لتدريس الطلبة المبتدئين من الذين لعم يدرسعوا اللغعة الفرنسعية مسعبقا ً وتمعنح الطالعب معرفعة لغويعة
أساسية في اللغة الفرنسية قراءة وكتابة.
((0-3:3

 408156مدخل الى قواعد اللغة الفرنسية
Introduction to French Grammar
متطلب سابق  :ال يوجد
تركز هذه المادة على تدريس المباديء االساسية قواعد اللغعة الفرنسعية حيعث تتنعاول دراسعة األفععال ،األزمنعة ،حعروف
الجر أدوات العطف ،المقارنة ...وتهدف تعليم الطالب المهارات اللغوية واستخدامها في مواقف عملية.
()0-3:3

 408158اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
)French Language (Intermediate Level
متطلب سابق 408155 :
تهدف هذه المادة تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب في دروس مدخل الى اللغة الفرنسية .ويتم أغناء
المفردات والمصطلحات الفرنسية لدى الطالب بطريقة تمكنه من بناء وفهم الجمل البسيطة  .تدرس هذه المادة الفعل
المضارع والماضي والمستقبل وكذلك القراءة والكتابة حيث يتم تهيأة الطالب لمستويات لغوية أعلى واكثر تخصصا.

()0-3:3

 408159قواعد اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
)French Grammar (Intermediate Level
متطلب سابق 408156 :
تعععزز هععذه المععادة المعععارف اللغويععة وقواعععد اللغععة الفرنسععية المرتبطععة بمواقععف عمليععة .و يععتم التركيععز فععي تععدريس هععذه
المرحلة على تعزيز استخدام المعارف المكتسبة مسبقا في مواقف أكثر تعقيدا على المستوى اللغوي واالكاديمي .وتدرس
هذه المادة تركيب الجملة وعناصرها من الضمائر واالفعال والمبني للمجهول وادوات الربط في الجملة والتي معن خالهعا
يفهم الطالب النظام اللغوي العام في اللغة الفرنسية.
()0-3:3

 408255مهارات االستيعاب الشفوي في اللغة الفرنسية
)Oral Skills( French
متطلب سابق 408159 :
تهدف المادة إلى تطعوير المهعارات الشعفوية لعدى الطالعب معن خعالل وسعائل التعلعيم السعمعي التعي تقعدم حعوارا وعروضعا
شفوية في اللغة الفرنسية .تعنى المادة بتعزيز القدرات الشفوية لدى الطالب  .ومنهعا  :اسعتيعاب الحعوار ،فهعم المفعردات
وتدوين مالحظات باإلضافة الى مشاركة الطلبة في استخدام التعابير والمفردات في مواقف عملية .
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()0-3:3

 408256قواعد فرنسية متقدمة
)Advanced Grammar (French
متطلب سابق 408159 :
تمنح هذه المادة الطالب الفرصة التقان القواعد المتقدمة للغة الفرنسية من حيث معرفعة أزمنعة وتراكيعب قواعديعة أكثعر
تقدما لتأهيله للمواد الالحقة .تمثل هذه المادة دراسة معمقة للقواعد الفرنسية حيث يتوصل الطالعب معن خاللهعا العى فهعم
النظام اللغوي بشكل متكامل.
()0-3:3

 408258مهارات االستيعاب الكتابي في اللغة الفرنسية ()1
)Writing Skills in French Language (1
متطلب سابق 408256 :
تتخصص هذه المادة في تقديم أساسيات الكتابة في اللغة الفرنسية ،فهي تهدف الى تطوير مهارات الطالب في الكتابة من
حيث التركيب اللغوي واألسلوب .ويد ّرب الطالب على تطبيق ما اكتسبه من معرفة في هذا السياق من خالل كتابة رسعائل
شخصية أو مهنيّة أو رسائل سيرة ذاتية او تقارير.
()0-3:3

 408259مهارات الكتابة في اللغة الفرنسية ()2
)Writing Skills in French Language (2
متطلب سابق 408258 :
تعتبر هذه المادة مكملة لمادة (مهارات الكتابة في اللغة الفرنسية  ،)1فهعي تهعدف العى تعزيعز قعدرة الطالعب علعى تطعوير
مهاراته الكتابية مما يسهم في تقوية المهارات الالزمة لتعبير لغوي أدق وأشمل عند التعبير باللغة الفرنسية .
()0-3:3

 408355صوتيات اللغة الفرنسية
French Phonetics
متطلب سابق 408259 :
هذه المادة هي مقدمة عامة لعلم األصوات في اللغة الفرنسية .تتكون من جزء نظعري وآخعر عملعي .يتعع ّرف الطالعب معن
خاللهما على كيفية نطق وخصائص جميع األصوات في اللغة الفرنسية باإلضافة الى الكتابعة الصعوتية .كمعا تركعز المعادة
على النطق السليم من خالل تدريبات عمليّة.
()0-3:3

 408356لغويات اللغة الفرنسية
French Linguistics
متطلب سابق 408256 :
تركز هذه المادة بالتعريف بعناصر اللغة ،وظائفها وخصائصها باإلضافة الى النظريات الحديثة في علم اللغعة .كمعا تشعمل
المادة التط ّرق الى االنواع المختلفة في علم اللغة :علم اللغة اإلجتماعي ،النفسي ،المقارن..............الخ.
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()0-3:3

 408358نصوص نثرية في الرواية والقصة القصيرة باللغة الفرنسية
The French Novel and Short Story
متطلب سابق 408256 :
تعتبر هذه المادة مقدمة في االدب باللغة الفرنسية حيث سيقوم الطالب بالتمرن على أسس وتراكيب النصوص االدبية في
الرواية والقصة القصيرة وذلك عن طريق روايات ونصوص مبسطة باللغعة الفرنسعية ..يشعارم الطالعب فعي هعذه المعادة
بالمناقشععات ويقععوم بأعععداد تقريععرا عععن المععادة وذلععك بهع دف تبععادل االراء ووجهععات النظععر حععول الععنص االدبيععي موضععوع
الدرس.
()0-3:3

 408359األدب الفرنسي عبر التاريخ
French Literature Across History
متطلب سابق 408358 :
تستعرض هعذه المعادة تعاريخ األدب الفرنسعي منعذ العصعور الوسعطى وليومنعا هعذا باإلضعافة العى التعريعف بعأه ّم التيعارات
األدبية وبأعالم األدب الفرنسي في شتّى العصور .كما تركز المادة علعى مععالم الحيعاة الفكريعة ،األدبيعة واإلجتماعيعة فعي
فرنسا.
()0-3:3

 408455تحليل نصوص أدبية مختارة باللغة الفرنسية
Analysis of Selected Literary Texts in French
متطلب سابق 408359 :
تقوم هذه المادة بتحليل ومناقشة بععض النصعوص االدبيعة الفرنسعية كدراسعة الشخصعيات واالحعداث فعي بععض االعمعال
الروائية والشعرية والمسرحية المختارة .الهدف من هذه المادة هو تطوير مهارات الطالب النقدية وتحليل موضوع العمل
االدبي وفكرته.
()0-3:3

 408456نصوص شعرية في اللغة الفرنسية
French Poems
متطلب سابق 408359 :
تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بأهم الشعراء الفرنسيين الذين تركوا ارثا شعريا مهما في تاريخ الشعر الفرنسعي .
حيث تقوم هذه المادة بتعليم الطالب كيفية قراءة وتحليل بعض النصوص الشعرية لهؤالء الشعراء.

26

توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية (إنجليزي) ( 24س .م).

()0-3:3

 402204اإلستيعاب السمعي
Listening & Conversation
متطلب سابق 402104 :
التركيز على بناء الطالقة في اللغة اإلنجليزية المحكية وتطويرها ،وتمارس مهارات الطالقة الشفوية معن خعالل األنشعطة
والمحاورات والروايات والحوار الذي يجري بين أفراد المجموعة والعروض الشفوية ،وتعتني بتطوير االستيعاب القعائم
على اإلنصات وتدوين المالحظات  ،وتمييز المفردات الجديدة.
()0-3:3

 402205قراءة وتلخيص
Reading & Summarizing
متطلب سابق 9400122 :
تُ َع ِّرفُ الطلبة بالطرق واألساليب األساسية في التلخيص وإععادة الصعياغة ،اعتمعاداً علعى نصعوص أصعلية .وتسعاعد هعذه
المادة الطلبة في التعبير عن األفكار بوضوح ،وتعزيز قدرات القراءة والكتابة عندهم ،وتغطعي القعراءة مواضعيع تعليميعة
وسياسية واجتماعية شتى ،وتمثل أنواعا ً كتابية مختلفة ،مثل :الصحف واألفالم والمذكرات الشخصية والكتب وغيرها.
()0-3:3

 402220مدخل الى األدب األنجليزي
Introduction to English Literature
متطلب سابق 9400122 :
تع ِّرف الطالب باألدب اإلنجليزي فنونه وأشكاله :الشعر والنثر الخيالي وغير الخيالي والمسرحية ،كما تركز على الدراسة
التحليلية لنصوص مختارة.تمثل كل نوع من هذه األنواع.
()0-3:3

 402224القصة القصيرة
Short Story
المتطلب السابق9400122 :
يركز هذا المساق على قراءة وتحليل مختارات من القصص القصيرة التي كتبهعا مشعاهير هعذا الفعن الجديعد فعي الواليعات
المتحدة ( مثل بو و هوثورن ووفوكندر وولتي وأوكونر) وبريطانيا ( مثل هعاردي وجعويس وسعاكي ومعوم) وسعائر بعالد
العالم ( مثل موباسان وتشيخوف وميشيما ومانسفيلد وغورديمر).
()0-3:3

 402230مدخل الى علم اللسانيات
Introduction to Linguistics
متطلب سابق 9400122 :
تمثل مدخال الى دراسة اللغة دراسة علمية  ،فيتعرف الطالب على عناصر تكوين اللغة وخواصها الوظيفية ،كما يتععرف
على مستويات التحليل اللغوي مثل  :علم الصرف ،وعلم األصوات العام ،وعلعم األصعوات العوظيفي ،وعلعم النحعو ،وعلعم
المعععاني ،والتغععاير اللغععوي ،والتغيععر اللغععوي ،والبراغماتيععة اللغويععة ،وعل عم اللغععة النفسععي ،واكتسععاب المهععارة اللغويععة،
والعالقة بين اللغة والجملة العصبية المركزية.
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()0-3:3

 402231صوتيات اللغة اإلنجليزية
Phonetics
متطلب سابق 9400122 :
تمثل هذه المادة مدخال الى علم األصوات العام ،مر ِّكزة على اللغة اإلنجليزية المتفق عليها في كل من بريطانيا والواليات
المتحدة ،كما توفر المادة للطلبة سياقا نظريا وعمليا ،تطور من خالله خبرتهم المعرفية بفروع علم األصوات العام وتتابع
الكالم (التحدث ،واالنتقال ال فيزيائي لألصوات والتلقي) ،وتحليل الكالم ،وديناميعات الكعالم ،والكتابعة الصعوتية ،والسعمات
المقطعية للغة اإلنجليزية.
()0-3:3

 402327األدب األمريكي
American Literature
متطلب سابق 402220 :
تعد المادة تعريفا ً باألدب األمريكي والثقافة األمريكية ،وهجرة اإلنجليعز بأععداد كبيعرة إلعى الععالم الجديعد ،والوقعوف علعى
الخععواص والمميعععزات الجديععدة لهعععذا المجتمععع ،العععذي أثعععر علععى أدبعععاء ،مثععل :بعععو ،وهوثععورن ،وملفيعععل ،وأورريثمعععان،
وديكنيسون ،وتوين ،وجيمس ،وهمينغوي ،وفيتزجرالد ،وفروست ،ولوبيل ،وبيريمان ،وبالث.
()0-3:3

 402334كتابة المقالة
Essay Writing
متطلب سابق 402103 :
تعد المادة دراسة متقدمة لمقاالت نموذجية تهدف الى تزويد الطلبة بالمهارات االساسية الالزمة لكتابة مختلعف المقعاالت
النثرية .وتقدم المادة مبادئ تطوير المنطق الكتابي ،ومعالجة الموضوعات من خالل المناقشات والمشروعات المشتركة
والفردية ،ومن خالل التدريب على تحرير المقاالت ومراجعتها.
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()0-3:3

 408360ترجمة فرنسي-عربي /عربي-فرنسي
Translation French-Arabic/Arabic-French
متطلب سابق 408256 :
تعرف هذه المادة الطالب باألسس األولية في الترجمة .تركز المادة على المهارات المطلوبة للترجمة وتقوم ايضا بتعريف
الطالب على الطلبة بنظريات الترجمة المختلفة .يدرب الطالب على ترجمة نصوص بسعيطة معن اللغعة العربيعة إلعى اللغعة
الفرنسية وبالعكس.
()0-3:3

 408362مناظرة وحوار باللغة الفرنسية
)Dialogue and Debate (French
متطلب سابق 408256 :
تركز هذه المادة الى تنمية مهارات التحدث لدى الطالب حيث تمنحه الشعور بالثقة واالرتياح عند التحدث والمناقشة فعي
اللغة الفرنسية  .كما تتناول قواعد الحوار باللغة الفرنسية
()0-3:3

 408364الحضارة والثقافة الفرنسية
French Culture & Civilization
متطلب سابق 408256 :
تتناول هذه المادة التعريف بجوانب الحضارة والثقافة الفرنسيتان .كما تتناول اوجه التشعابه واالخعتالف بعين المجتمععات
العربية والمجتمع الفرنسي  .وتدرس المادة كعذلك لمحعة معوجزة ععن تعاريخ الشععوب و القبائعل التعي هعاجرت تباععا إلعى
فرنسا عبر التعاريخ و تأثيرهعا علعى المجتمعع الفرنسعي المعاصعر و تقعدم ايضعا وتقعدم صعورة للمجتمعع الفرنسعية والحيعاة
الفرنسية اليومية والنظام السياسي واالقتصادي لهذا البلد.
()0-3:3

 408460الفرنسية في مجال السياحة
French for Tourism
متطلب سابق 408259 :
تهدف هذه المادة العى تهيئعة العراغبين بالعمعل فعي قطعاع السعياحة والفندقعة حيعث تركعز علعى المصعطلحات الخاصعة بهعذا
القطاع وطريقة التواصل بهذا المجال من خالل المحادثة ونصوص تخص مجال السياحة والفندقة.

()0-3:3

 408462الفرنسية كلغة اعمال
French Language in Business
متطلب سابق 408259 :
تمثل هذه المادة مدخل الى المصطلحات الخاصة باختصاص االعمال وذلك عن طريق نصوص شفهية ومكتوبة .تقوم هذه
المادة بتدريس طريقة كتابة التقارير والمراسالت االلكترونية .تتطلب المادة تطبيق عملي للمهارات التي يتم اكتسابها في
بعض الشركات المختارة.
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()0-3:3

 408464أساليب تدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها
Methods of Teaching French for Non-Native Speakers
متطلب سابق 408356 :
تتناول هذه المادة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ،والتعريف بأهداف تدريس اللغة ،واألسعس التعي يقعوم عليهعا بنعاء
المنهج واألساليب والسياقات المختلفة ،باإلضافة إلى إكساب الطلبعة مهعارات اسعتخدام وتطبيعق طرائعق تعدريس مهعارات
اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ،وتهدف الى تهيأة كوادر لتدريس اللغة الفرنسية .
ويتم هنا استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية مع استخدام طرق التدريس اإللكترونية الحديثة  .يعتم اسعتعراض
بعض المناهج ويناقش بموضوعية مدى توافقها مع متطلبات اليوم  .ووتناول المادة دراسة وتحليل المناهج المستخدمة
فعي المععدارس فععي األردن  ،و يعتعلم الطالععب كيفيععة إعععداد االمتحانعات لقيععاس المهععارات الطالبيعة المختلفععة ( مثععل القععراءة
والكتابة والتحدث واالستماع )  .ويقوم الطالب بزيارة بعض المدارس لتطبيق المعرفة المكتسبة في هذه الدورة .
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()0-3:3

 402223مدخل الى المسرحية باللغة اإلنجليزية
Introduction to English Drama
متطلب سابق 402220 :
تمثل مدخالً الى خصائص المسرحية اإلنجليزية ( شكالً ومضموناً) ووظائفها اإلجتماعية ،والعناصر الفنية والتقنية التعي
تتوافر في المسرحية الجيدة ،وذلك بدراسة نماذج من التراجيديا والكوميديا.
()0-3:3

 402305قراءة متقدمة ()1
)Advanced Reading (1
متطلب سابق 402205 :
تُد ِّرب الطلبة على قراءة النصوص المختلفة قراءة نقدية وتقويمية ،والتعرف على المعاني الضمنية ،وفهم ما بين
السطور .كما ترمي إلى تعميق الفهم والتعبير الكتابي  ،وتنمية القدرة على االستنتاج والنقد :وهي تهدف باألساس إلى
تهيئة الطالب لتحليل نصوص متقدمة ،تتناول مواضيع كثيرة ومتنوعة أدبية(شعرية ونثرية) ،وعامة يراد منها تطوير
الحس النقدي عند الطالب ،ليكون قادرا على التعبير عن مواقفه وأحاسيسه  ،وإبداء أحكامه
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 402324قواعد متقدمة
Advanced Grammar
متطلب سابق 402230 :
تقدم هذه المادة دراسة متقدمة لقواعد اللغة اإلنجليزية ،بحيث يتمكن الطلبة من إدرام النظام اللغعوي بأكملعه ،معن حيعث
مكوناته (الكلمة والجملة) والعالقات بينها من جهة ،وبين هذه العالقات والمعنى اللغوي من جهة أخرى ،كما تركز المادة
على قواعد اللغة الوظيفية واالستخدام الصحيح والمناسب ضمن السياق المالئم ( الكفاية التواصلية ).
()0-3:3

 402424األدب في القرنين التاسع عشر والعشرين
Literature in the Nineteenth and Twentieth Centuries
متطلب سابق 402220 :
يشتمل الجزء األول من المادة على مقدمة ألهم أحداث القرن التاسعع عشعر ،مثعل :الثعورة الفرنسعية والثعورة الصعناعية،
وانبثاق النظريات السياسعية والفكريعة ،وظهعور اإلسعتعمار والرأسعمالية ،وتعأثير تلعك اإلتجاهعات علعى ُكتعاب مثعل :بليعك،
وويععردزورث ،وكععوليردج ،وكيععتس ،واألخععوات برونتععي ،وشععارلز ديكنععز ،وجععورج إليععوت ،وميععل ،وأرنولععد ،وبععراوننج،
وتينيسون ،وهاردي ،ويشتمل الجزء الثاني من المادة على مقدمة لألحعداث المهمعة للنصعف األول معن القعرن العشعرين،
وتأثير هذه التطورات على اإلتجاهات الفكرية واألدبية ،وبالتالي دراسة تحليلية ألهم الشعراء والكتاب المسرحيين ،مثل:
ت.س .اليوت ،ولورنس ،وفوستر ،وولف ،وجويس ،وكونراد ،وشو ،وبيكيت ،والركن.
()0-3:3

 402461النقد األدبي ومدارسه (القديمة والحديثة )
) Literary Criticism and its Schools( Old and Modern
متطلب سابق 402424 :
تركز هذه المادة على النظريات النقدية الحديثة والمعاصرة مثل :التجديدات التي طرأت على أنواع األدب ،كالشعر الحعر،
والوجودية ،و" الالمعقول" ،والبنيوية ،وما بعد البنيوية ،وكذلك األدب النسائي وغير ذلك .ويعتم اختيعار بععض األعمعال
األدبية ودراستها وتحليلها في ضوء هذه النظريات النقدية.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية (إنجليزي) ( 6س .م).
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 403232ترجمة تحريرية (ا/ع)
)Introduction to Translation(E/A
متطلب سابق 402103 :
تمثل هذه المادة مدخال الى دراسة الترجمة ،وتهدف الى التعريف بمفعاهيم الترجمعة النظريعة األساسعية ،وتقعديم تطبيقعات
عملية على تلك المفاهيم واألطر النظرية ،وتعريف الطلبة ببعض صعوبات الترجمعة ،وكيفيعة التغلعب عليهعا ،معع تعدريب
الطلبة على الترجمة من خالل أمثلة ونصوص لغوية متنوعة  .تطوير قدرتهم على الترجمة من االنجليزية الى العربية.
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 403337تحليل خطاب ونصوص
Discourse and Text Analysis
متطلب سابق 402230 :
تعريف الطلبة بالطرق التي معن خاللهعا تسعتعمل النصعوص المنطوقعة والمكتوبعة للتعبيعر ععن األفكعار فعي أطعر اجتماعيعة
ثقافية خاصة .ومن أهم الموضوعات التي يؤخذ بها هنا التمييز بين الحديث وطريقعة التحعدث التعي تعرتبط بهعا الجماععة
التي ترغب أن تكون لغتها مفهومة في مجتمع أو سياق معين.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3س .م).
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 402109اللغة اإلسبانية
Spanish Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تعد هذه المادة مدخال لتعليم اللغة اإلسبانية للمبتدئين  ،وتركز من خالل النصوص على إكتساب مفردات اللغعة وتنميتهعا،
وعلى القواعد وتصريف (األفعال) ،وعلى مهارات الفهم والتعبير الشفوي ،باإلضافة إلى التركيز على النطق السعليم معن
خالل تدريبات عملية في مختبر اللغات.
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 402110اللغة األلمانية
)German for Beginners (1
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة باأللمان وثقافتهم والفصيلة اللغوية التي تنتمي إليها األلمانية ،ويتعرف الطلبة علعى
حروف هذه اللغة ونظامها الصوتي .تتطرق هذه المادة لبعض القواعد األساسية في اللغة األلمانية لتوظيفها في صعياغة
الجمل ،كما تساعد على تكوين حصيلة مفردات أساسية عامة الستخدامها في تكوين وكتابة جمل بسيطة.
()0-3:3

 402225األدب المقارن
Comparative Literature
متطلب سابق 402220 :
المادة دراسة في األدب العالمي ،وما يكتنفه من تشابه واختالفات بين الثقافة واآلداب مع التركيعز علعى اآلداب التعي تهعم
الطلبة العرب.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )6710( – )6010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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