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: 
 

قليميًا.في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلي والريادةالتمّيز   اً وا 

 
: 

 
ل المحلي رفد سوق العم، و ةيأن يكون مرجعاً عالمياً متميزاً في الدراسات اللغوية والثقاف يسعى القسم إلى

 .ايرهفي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغ بالمتخصصين ذوي الكفاءات الفاعلة أكاديميًا ومهاريا

 
:

 
 
 .تعليم الطلبة أصوات العربية نطقا وقراءة وكتابة 

 راءة، لديهم )الق تزويدهم بالمفردات والقواعد الضرورية والتراكيب الالزمة لتنمية المهارات األربع
 والكتابة، واالستماع، والمحادثة(.

 لعربية إكساب الطلبة الكفايات الالزمة التي تمكنهم في اللغة العربية، والمهارات المتصلة باللغة ا
 .ومجاالتها التي يحتاجها في ممارسة تدريس اللغة العربية لناطقين بغيرها

  ها لنشر اللغة العربية في العالم.الريادة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغير 
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 :تحقيق المخرجات اآلتيةإلى  يسعى قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 خطاء ، ويتعرف إلى األاللغة العربية ومهارتها في المواقف اللغوية وحياته اليومية الطالب أن يوظف
 .النحوية واللغوية واإلمالئية

  بين أجناسها، ويتذوقها، ويحليلها ويميزأن يستوعب النصوص. 

 من العمل بكفاءة في مجاالت العمل كافة، وتقويم لسانه. أن يتمكن 

 صعوبات تدريس اللغة العربية لألجانب ومشاكلها زن يتجاو أ. 
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ساعة معتمدة  132 من للناطقين بغيرهااللغة العربية  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 موزعة على النحو اآلتي:

 

  27 متطلبات الجامعة أوالً 
  24 متطلبات الكلية ثانياً 
  81 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً 
  -- مواد مساندة رابعاً 

132  
 

 

 

         3  5 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ

         

 

 15 الدراسات األدبية 01
 18 الدراسات اللغوية 02
 12 مهارات لغوية وأدبية )جوانب تطبيقية( 03
 18 الدراسات الثقافية المشتركة 04
  الدراسات المساندة  05

 9 التاريخ القديم والتاريخ الحديث والفلسفة اإلسالمية 
 6 طرق تدريس اللغة العربية  



 
 

 

 

 
5-28 

 

 
27

 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
 3 التربية الوطنية 55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة واالبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

12 
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24
 

 ساعة معتمدة( 12) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

  - 3 3 مهارات دراسية وبحثية 51093104

  - 3 3 الكتابة والتعبيرفن  51091101

نظريات ومناهج تعليم  51091202
 الفنون

3 3 -  

  - 3 3 األدب المقارن 51092103

12
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)متطلبات الكلية االختيارية: يختار الطالب  ب.
 

 - - 3 3 تذوق النص األدبي 51021201

 - - 3 3 اللغة الفرنسية 51063103

 - - 3 3 اللغة اإلسبانية 51063105

 51021201 - 3 3 تحليل الخطاب 51034107
  - 3 3 مهارات االتصال 51063106

   12  المجموع 
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 ساعة معتمدة( 72) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 -   - 3 3 النطق واالستماع 53021101

 -   - 3 3 (1الكتابة ) 53021102

 -   - 3 3 القراءة المبتدئة 53021103

 - - 3 3 (1النحو العربي ) 53021204

 53021101 - 3 3 المحادثة 53031205

 53021102 - 3 3 (2)الكتابة 53021206

أساليب تدريس اللغة  53052107
 العربية

3 3 - - 

مقدمة في النثر العربي  53012108
 القديم

3 3 - - 

  - 3 3 (2النحو العربي ) 53022109

 53021
204 

مقدمة في الشعر العربي  53012210
 القديم

3 3 -   - 

علم األصوات واللسانيات  53022211
 الحديثة

3 3 -   - 

 53022109 - 3 3 (3النحو العربي ) 53022212
 53021206 - 3 3 الفنيةالكتابة  53033113

 53022212 - 3 3 الصرف العربي  53023114
 53012108 - 3 3 مقدمة في النقد األدبي 53013115
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 53021103 - 3 3 القراءة المتقدمة 53033216

 -   - 3 3 اللغة العربية واإلعالم 53043217

تعليم اللغة  صعوبات 53053218
 ناطقين بغيرهالالعربية ل

3 3 -   - 

 53012108 - 3 3 النثر العربي الحديث 53014119
مقدمة في البيان القرآني  53044120

 والنبوي
3 3 -   - 

نصوص ل قراءة تحليلية 53044121
 دب الحديثمن األ

3 3 - 53012108 

 53012108 - 3 3 فن الخطابة واإللقاء 53044222
التقابل اللغوي وتحليل  53054223

 األخطاء
3 3 -   - 

 53012210 - 3 3 الشعر العربي الحديث 53014224
7272
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من  (9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 - - 3 3 المعاجم والمصطلحات 53023125

 - - 3 3 البالغة العربية 53023226

44127530  - - 3 3 االجتماعيعلم اللغة  

44128530 اللغة العربية والتطبيقات  
 الحاسوبية

3 3 -   - 

 53013115 - 3 3 نقد النصوص األدبية 53014229
30442530  53014224 - 3 3 تطبيقات لغوية تكاملية 

13442530  -   - 3 3 علم الداللة 

9
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 - - 3 النطق واالستماع 53021101

 - - 3 (1الكتابة ) 53021102

 - - 3 القراءة المبتدئة 53021103

 3 متطلب جامعة  
- - 

  12 المجموع
 

 - - 3 (1العربي )النحو  53021204

 - 53011101 3 المحادثة 53031205

 - 53021102 3 (2)الكتابة 53021206

كليةمتطلب    3 
- - 

 3 متطلب جامعة  
- - 

   15 المجموع
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 - - 3 أساليب تدريس اللغة العربية 53052107

 3 مقدمة في النثر العربي القديم 53012108
- - 

 - 53021204 3 (2النحو العربي ) 53022109

كليةمتطلب     3 
- - 

 3 متطلب جامعة  
- - 

 - - 3 متطلب جامعة  

  18 المجموع
 

 -   - 3 مقدمة في الشعر العربي القديم 53012210

 3 علم األصوات واللسانيات الحديثة 53022211
- 

  - 

 (3النحو العربي ) 53022212
3 

- 5302120
9 

 - - 3 متطلب جامعة  

 3 جامعة متطلب 
- - 
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كليةمتطلب    3 
- - 

   18 المجموع
 

 

 - 53023112 3 الفنيةالكتابة  53033113

 - 53012108 3 الصرف العربي  53023114

 53021103 3 مقدمة في النقد األدبي 53013115
- 

 3 متطلب جامعة  
- - 

كليةمتطلب    3 
- - 

 3  متطلب تخصص اختياري 
- - 

  18 المجموع
 

 - 53021103 3 القراءة المتقدمة 53033216

 -   3 اللغة العربية واإلعالم 53043217
- 
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تعليم اللغة العربية  صعوبات 53053218
 بغيرهاناطقين لل

3   - 
- 

 3 متطلب جامعة  
- - 

كليةمتطلب    3 
- - 

كليةمتطلب    3 
- - 

   18 المجموع
 

 

 

 - 53012108 3 النثر العربي الحديث 53014119

 -   3 البيان القرآني والنبويمقدمة في  53044120
- 

دب نصوص من األل قراءة تحليلية 53044121
 الحديث

3 53012108 
- 

 3 متطلب جامعة  
- - 

كليةمتطلب    3 
- - 

 3 متطلب تخصص اختياري 
- - 

  18 المجموع
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 - 53012108 3 فن الخطابة واإللقاء 53044222

 - -   3 التقابل اللغوي وتحليل األخطاء 53054223

 - 53012210 3 الشعر العربي الحديث 53014224

كليةمتطلب    3 
- - 

 3 متطلب تخصص اختياري 
- - 

   15 المجموع
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 الجامعة متطلبات
 ساعات معتمدة 3–25501110 – (1اللغة العربية ) :المساقاسم 

ها. مخارج أصوات اللغة وصفات للغة:تتناول هذه المادة المستويات اللغوية: المستوى الصوتي 

لمذكر السالم، واألسماء الخمسة، والمثنى، وجمع ا االسمية،الفعلية والجملة  النحوي: الجملةوالمستوى 

 مالصرفي: اسوالمستوى  والعدد. الصرف، من والممنوع الخمسة،وجمع المؤنث السالم، واألفعال 

اني. الفاعل واسم المفعول. والمستوى المعجمي: ومفهوم المعجم، ومعاجم األلفاظ، ومعاجم المع

 والمستوى الداللي: تذوق نصوص أدبية. والمستوى البالغي: التشبيه، واالستعارة، والجناس

 ساعات معتمدة 3 –55011103 – (1اللغة االنجليزية ) :المساقاسم 

ابة، وتعلم تتضمن هذه المادة دراسة المهارات اللغوية، نحو: االستيعاب والمحادثة واالستماع والكت

للغوي االتراكيب األساسية في النحو والصرف في اللغة اإلنجليزية، وتعلم المفردات، واالشتقاق 

ة د، وحروف الجر واستخداماتها، وصياغباستخدام اإلضافات والزوائد، والمترادفات، واألضدا

 األنواع المختلفة من األسئلة.

ساعات معتمدة، المتطلب السابق:  3–55021101 – (2اللغة العربية ) :المساقاسم 

55011102 

لوجداني تتناول هذه المادة دراسة عدد من النصوص األدبية القديمة والحديثة من الشعر الوطني وا

لبيانية في الفني، نحو: القصة والخطابة والرسالة، ودراسة األساليب اللغوية واوالوصفي ومن النثر 

 .تلك النصوص

 ق:السابساعات معتمدة، المتطلب  3 –55021102 (2) –اإلنجليزية اللغة  :المساقاسم 

 55011103 

إلنجليزية، اتتضمن هذه المادة مهارات القراءة والمحادثة والكتابة، وقواعد النحو والصرف في اللغة 

ة على كتابة وتعلم المفردات، والعالقات النحوية والداللية داخل الجمل وداخل الفقرة، وتدريب الطلب

كتابية على ، وعالمات الترقيم المناسبة، والمشاكل الالجمل التامة، واستخدام االسم والصفة والظرف

 .الجملة والفقرةمستوى 
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 ساعات معتمدة 3–55011206 –التربية الوطنية :المساقاسم 

فة إلى تاريخ تتناول هذه المادة مصطلحات الوطن والمواطنة والتربية الوطنية والوالء واالنتماء، إضا

حديات التي الدولة األردنية ونظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعسكري واإلداري، وأهم الت

مؤسسات والوطنية لدى أبنائها الطلبة تواجهها، ودور مؤسسات الدولة المتعددة في تعزيز التربية 

 الثاني هللاعهد جاللة الملك عبد  والتركيز على األردن،التنشئة الوطنية، ودور الهاشميين في بناء 

 وإنجازاته.

 ساعات معتمدة 3 –55011308 – العلوم العسكرية :المساقاسم 

القوات المسلحة األردنية،  –العربي من هذه المادة نشأة المملكة األردنية الهاشمية، وتاريخ الجيش ضتت

 قوات حفظ السالم، وإعداد األمة للدفاع والتحرير.

 ساعات معتمدة 3 –55041103–مهارات حاسوبية :المساقاسم 

الستخدام  تتناول هذه المادة معلومات أساسية عن الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والطريقة المثلى

نظم  الحاسوب، واألجزاء الرئيسة للحاسوب ووظائفها، وبتفاصيل وبرمجيات الحاسوب، التي تشمل:

عرض ، والتشغيل، والمترجمات، والبرامج التطبيقية )مثل معالج النصوص، والجداول اإللكترونية

ضافة الى شرائح(، وكذلك مفهوم قواعد البيانات والشبكات، وبرامج تطبيقات الشبكة العالمية. باإل

 العملي.التطبيق 

 ساعات معتمدة 3–55011204 –مهارات حياتية :المساقاسم 

ات والمفاهيم هذه المادة بعض المهارات الحياتية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، وهم النظري تتناول

هارات إدارة األساسية للسلوك اإلنساني، ومهارات االتصال وأنواعه، والتخطيط ومجاالته الحياتية، وم

ي ياتية فالوقت، ومهارات اإلقناع، ومهارات التفاوض وغيرها من المهارات األخرى، ومواقف ح

 الموضوعات المطروحة وربطها بالواقع.

 ساعات معتمدة 3 – 55011306– الريادة واإلبداع :المساقاسم 

ء كانت هذه تتناول هذه المادة التعريف بالريادة واإلبداع في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم سوا

المنظمات والمشاريع الجديدة المشاريع قائمة أم لم تنفذ بعد؛ ومراحل عملية الريادة، وكيفية بدء 

ل ودراسة الريادية وتشغيلها، والنظريات والمفاهيم اإلدارية في سياق ريادي، ومكونات خطة األعما

في  الجدوى، وعمليات البحث عن فرص جديدة والتعرف إليها، واإلبداع الريادي، ودور اإلنترنت

 .تنفيذ األفكار اإلبداعية والريادية

 ساعات معتمدة 3 –55021203 – لم النفسع مبادئ :المساقاسم 
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هيم تتناول هذه المادة المبادئ في علم النفس من حيث تطوره وفروعه، ومدارس علم النفس ومفا

وي، والتذكر، التعليم والدافعية واإلدراك، والشخصية، والذكاء اإلنساني وأدوات قياسه، والتطور اللغ

ي وية فوالنسيان، والذاكرة بأنواعها، واألسس البيولوجية للسلوك، وبعض السلوكيات غير الس

األسس ومحاولة تطبيق تلك المبادئ و وسيكولوجية االنفعاالتالشخصية وطرق العالج النفسي لها، 

 .الطالب التي يبني عليها علم النفس في الحياة اليومية والعملية، وإعطاء أمثلة واقعية من حياة

 ساعات معتمدة 3 –55021204–اإلنسان حقوق :المساقاسم 

لتاريخي، مفاهيم أساسية متعلقة بحقوق اإلنسان، ومصادر هذه الحقوق، وتطوره اتتناول هذه المادة 

ق المدنية وأسسها الفكرية، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين  الخاصين بالحقو

قليات، والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية، وتتضمن اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة واأل

 قوق زمن الحرب وحقوق الالجئين، والتنشئة والتربية وفق حقوق اإلنسان، وضمانات هذهوالح

عزيز تالحقوق، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حقوق اإلنسان، ودور الدستور األردني في 

يانة صمجلس األمة في  هذه الحقوق، والديمقراطية ودورها في ترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان، ودور

 .الحقوقهذه 

 ساعات معتمدة 3 –55031101– الثقافة اإلسالمية :المساقاسم 

وقف اإلسالم من تتناول هذه المادة نظرة اإلسالم إلى الكون واإلنسان والحياة، ما قبلها وما بعدها، وم

إلسالم اأو المنع مع االهتمام بحكمة  السلوك بالقبولضوابط السلوك البشري، ومعايير الحكم على 

ياته، ومقاصده الشرعية، وموقف اإلسالم من جملة من القضايا والمواقف التي تواجه الطالب في ح

ية القطعية وذلك من خالل دراسة العقيدة والشريعة والنظم اإلسالمية في ضوء األدلة العقلية والنقل

 .والثابتة

 ساعات معتمدة 3 –55031205 – الهاشميةالقدس والوصاية  :المساقاسم 

ي فلسطين فتتناول هذه المادة دور القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات العربية واإلسالمية 

ا لألرض المحتلة من ناحية دينية وتاريخية وسياسية، وإبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمز

والتأكيد  س حية في نفوس الناشئة من الطلبة وأذهانهم،والشعب العربي االسالمي، وإبقاء قضية القد

وء الرؤى ضعلى ماضي المدينة العربية اإلسالمية للتعاطي مع واقعها الحالي الستشراف مستقبلها في 

د المتناقضة ألطراف الصراع على القدس باعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف، ويوحدها، ويجد

 وب.عزيمة األمة السترداد حقها المسل

 ساعات معتمدة 3 –55041203– البيئة والمجتمع :المساقاسم 

تتضمن هذه المادة عرض لمفاهيم البيئة وعالقتها بالصحة المجتمعية، وعناصر البيئة والتلوث البيئي 

والغذائي، وظاهرة التصحر، واهمية الغطاء النباتي في حماية البيئة، وأيضا المصادر الطبيعية 

 .والمصادر المعدنية، والتربة كمصدر طبيعي، وثلوث الهواءوخصائصها البيئية، 
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 ساعات معتمدة 3 –55041206 –الصحة والمجتمع :المساقاسم 

فهوم الثقافة ، وموأبعادها ومستوياتهاالصحة وأهميتها والمحافظة عليها،  مفهومالمادة تتضمن هذه 

لمتعلقة والمشكالت الصحية ا الغذائية والتربية الصحية، وأهدافها، وأهمية ممارسة الرياضة.

 .سارية في المجتمعواألمراض ال ،–الحوادث وكيفية الوقاية منها  –بالتدخين والمخدرات 

 ساعات معتمدة 3 –55041307– واالنترنت االتصاالت :المساقاسم 

الجهد في تتناول هذه المادة الشبكة الحاسوبية وأهميتها في مجاالت مختلفة من حيث توفير الوقت و

بكة ودقة عالية، وشبكة اإلنترنت وخصائصها، وش الخدمات بسرعةالحصول على المعلومات وتقديم 

ترنت وبروتوكوالت شبكة اإلن ا وفوائدها، والشبكة العنكبوتيةاالكسترانت ومجاالت استخداماته

، والجرائم المستخدمة، ومنافع استخدام شبكة اإلنترنت، والطرق الرئيسة لتجنب جرائم شبكة اإلنترنت

  .world wild web الناجمة عنها

 متطلبات الكلية

 معتمدة. تساعا 3-51091101 –الكتابة والتعبير فن :المساقاسم 

، لكتابةلاألصول العامة و  أبعاد الكتابةو  ،الفرق بين التعبيرين اإلبداعي والوظيفيتتناول هذه المادة 
ط قوتها الفقرة وشرو ، و العرض، و المقدمة، و العنونة، و تنظيم الموضوع، و التفكير والفكرة الكلية والجزئيةو 

 طرق التعزيز من مشكالت الكتابة عند الطلبة في التركيبو  ،الجملة الرئيسة والفرعية، و كالتهاومش
وي واإللقاء كتابة الرسالة والمقالة والتقارير ومحضر االجتماع؛ التعبير الشفو، والصرف والترقيم واإلمالء

 الجيد؛ تدريبات على اإللقاء الجيد.

 ساعات معتمدة. 3-51021201–النص األدبي تذوق :المساقاسم 

م البناء ومفهو  ة،األدبي يةالعمل أركانو  ،مفهوم التحليل األدبي واختالف النقاد فيهتتناول هذه المادة 
تحليال تحليلها األجناس األدبية و التعامل مع واألبعاد الفنّية، والفكرية، والنفسّية، للنص األدبي، و ، الفني

 .متكامال
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 ساعات معتمدة. 3-51092103– األدب المقارن :المساقاسم 

األعمال ، و وطرقه...مفهوم )األدب المقارن( وأهميته ومجاله ونشــــــــــــــ ته ومدارســــــــــــــه تتناول هذه المادة 
األعمــال والمــذاهــب األدبيــة التي أثرت في األدب ، و األدبيــة العربيــة ذات التــ ثير في اآلداب العــالميــة

 العربي.

 ساعات معتمدة. 3-51092103–نظريات ومناهج تعليم الفنون :المساقاسم 

يتناول هذا المســـاق طبيعة المناهج المدرســـية بين المفهوم التقليدي والحديث، ومكونات المنهج الحديث 
األنشـــطة التعليمية، وطرائق التدريس، والتقويم(. و المحتوى، و وأنواعه، ونظرياته وعناصـــر): )األهداف، 

 .يثة لتعلم الفنويتناول ايضا هذا المساق تصميمات المنهج وطرائق التدريس التقليدية والحد

 ساعات معتمدة. 3-51093104– دراسية وبحثية مهارات :المساقاسم 

هذ)  المهارات األســاســّية التي تســاعدهم في مجال الدراســة األكاديمية؛ ومنتتناول هذه المادة 
إلى  االســــــــــــــتمــــاعو  التقــــارير، عــــدادا  و التَّلخيص، و  وتنظيمهــــا،جمع المعلومــــات و المهــــارات: التفكير، 

 ،الكتبقراءة و  لالختبارات،االســــــــتعداد و تنظيم أو قات الدراســــــــة، و ، المحاضــــــــرات وتدوين المالحظات
 .واستعمال المكتبة، وكتابة البحث

 عات معتمدة.سا 3-51063105 –اإلسبانية  اللغة :المساقاسم 

ســــبانية التواصــــل باللغة اإلاإلســــبانية، ومهارات القواعد األســــاســــية في اللغة تتناول هذه المادة 
ســتخراص صــفات الجنســية من أســماء البلدان، وا وبغيرهم،حيث يتعلم الطالب: كيفية التعريف ب نفســهم 

ة أســماء المهن وأماكن العمل واألرقام وكيفية االســتعالم عن أرقام الهواتف الضــروريو طلب مســاعدة، و 
 وكذلك دراسة المضارعة واألفعال االنعكاسية..... إلخ.

 ساعات معتمدة. 3-35106310–الفرنسية اللغة :المساقاسم 



 
 

 

 

 
20-28 

 

ن عتغطي موضوعات جديدة: السؤال و .األساسية في اللغة الفرنسيةالقواعد تتناول هذه المادة 
اختيار الطعام في و  والنصــــــــــائ ،األوامر  عطاءا  و شــــــــــرط اتجا) الطريق لشــــــــــخص ما، و  الطريق،اتجا) 

التقييم، و  مقترحات،تقديم و  الشــــــــــــــخصــــــــــــــية،التعبير عن الرغبة و وصــــــــــــــف الكمية،  المقارنة،و مطعم، 
 .التعريفات، الخو 

 ساعات معتمدة. 3-42051160– 1حاسوبية  مهارات :المساقاسم 

دات وحدات اإلدخال واإلخراص ووح، و مكونات نظام الحاسوب والعالقة بينهاتتناول هذه المادة 
مصـــــطل  الشـــــبكات وطرق تصـــــميمها ومعرفة  تعريف، و وصـــــف أنواع البرمجيات المختلفة، و التخزين

 .واستخدام اإلنترنت iceMSOff وتطبيقات Windows استخدام نظام تشغيل، و مبدأ تبادل المعلومات

 ساعات معتمدة. 3-51063106– االتصال مهارات :المساقاسم 

 :مثل ،لفظياتصـــــــال لفظي وغير ، من مهارات التواصـــــــل لدى الطلبةتتناول هذه المادة 
تلف التحدث واالستماع والكتابة التقنية، والمعلومات الضرورية لممارسة االتصال الفعال في مخ

                                                                                  العمل.بيئات 

 ساعات معتمدة. 3-51034107–تحليل الخطاب: اسم المساق
ناول هذه  مادة مفهومتت  أهم المفــاهيمعرض ، و يــل الخطــاب األدبي نظريــا وتطبيقيــاتحل ال

قديمة وحديثة على حد ســـــواء.  مختلفة،واألســـــس النظرية ذات العالقة وتحليل لنصـــــوص أدبية 
 .وبيان فضل السابق على الالحق من النقاد العرب والغربي

 متطلبات التخصص
 ات معتمدة.ساع 3-11012530–واالستماع قالنط :المساقاسم 

عرضا تفصيليا ألصوات العربية ونطقها مع الحركات الطويلة والقصيرة،  المساقهذا  يتناول
والحروف العربية وأشكالها الكتابية منفصلة ومتصلة في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مع التركيز 
على الظواهر الصوتية مثل الشدة والتنوين، مع تقديم هذ) األصوات والحروف والظواهر ضمن 
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الصور والملفات الصوتية التي تساعد المتعلم على  وتوظيفمن األلفاظ الدالة عليها،  معجم
عادة النص المسموع، وحل التدريبات المرفقة بعد ، االستماع إليها ونطقها وقراءتها وكتابتها وا 

المسموع، ومناقشة األفكار التي استمع إليها من متحدث ناطق بالعربية، واستخراص المعلومات من 
 لنص.ا

 .معتمدة اتساع 3-20112530–المبتدئة ةالقراء :المساقاسم 

فهم والقراءة السريعة والقراءة التحليلية، و قراءة نصوص بسيطة قراءة سليمة،  المساقهذا  يتناول
 من حيث المفردات الجديدة.، النصوص

 .53011101السابق: المتطلب-معتمدة ساعات 3-20112530– (1) ةالكتاب :المساقاسم 

ئيا حروف العربية رسما إمالرسم المن ة األولى لدى الطلبة المهارات الكتابيتتناول هذه المادة 
همزة الوصل و ، الحروف الصحيحة )الصوامت( وحروفو حروف الشمسية والقمرية، ، والصحيحا

 وهمزة القطع والهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة والحروف التي تنطق وال تكتب والتي تكتب وال
ك تنطق، والترتيب الهجائي، والترتيب األبجدي وغيرها من قضايا اإلمالء، وعالمات الترقيم، وذل

 كله من خالل نصوص وواجبات عملية.

 .53011101 السابق: المتطلب-معتمدة ساعات 3-50213530– ةالمحادث :المساقاسم 

هم التراكيب وأ، العربية استخداما صحيحااستخدام اللغة الطلبة، و المهارات اللغوية لدى تتناول هذه المادة 
النحوية و  الصرفية،استخدام المادة التي تسهل عليهم التعايش في هذ) البيئة الجديدة، و  اليوميةالخطابية 

 .بصورة صحيحة-لى المستوى الخطابي ع-واألساليب اللغوية  التركيبية، –
 .معتمدة اتساع3-40212530 – (1العربي ) والنح :المساقاسم 

: الكالم لنحويةالمقدمات او النحو وصلته بعلوم اللغة األخرى وعالقته باللغة. المادة التعريفتتناول هذه 
ع والجملة، أقسام الكلمة وخصائص كل منها، اإلعراب والبناء، حاالت اإلعراب وعالماتها، أنوا

الجملة  أقسام المعارف.، المعربات بعالمات فرعية، النكرة والمعرفة، والمعرباتاإلعراب، المبنيات 
، الحروف االسمية: المبتدأ والخبر، األفعال الناسخة: كان وأخواتها، كاد وأخواتها، الحروف الناسخة

. التثنية والجمعو وتمييز الدارسين لمعاني التذكير والت نيث، المشبهة بليس، إن وأخواتها، ال النافية للجنس.

 تدريبات وتطبيقات على هذه الموضوعات.وحل 

 .20112530 السابق: المتطلب-ةمعتمدساعات  3-53021206-( 2) ةالكتاب :المساقاسم 
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نطق الكلمات نطقا ، و تركيب كلمات ذات معنى من بعض الحروف العربيةتتناول هذه المادة 
كتابة فقرات صحيحة ومترابطة عن موضوع ، و تكوين جمل مفيدة من بعض الكلمات، و صحيحا
 .التحريريةأنواع الكتابات و ، محدد

 30112530 السابق: المتطلب-معتمدة اتساع 3-33216530–المتقدمة ةالقراء :المساقاسم 

، النصوصنثر قراءة نصوص نثرية وشعرية بسيطة قراءة سليمة، ثم محاولة  المساقهذا  يتناول
عادة صياغة النصوص المترجمة آلًيا، وعرض بعض النصوص المترجمة  ،وتحديث األسلوب وا 

 األساليب النحوية الشائعة في االستعمال، فضاًل عن مهارات التحدث التي تعين الّطالبوتوظيف 
على المشاركة في المناقشات الجماعّية وقراءة النصوص قراءة صحيحة، والّتمكُّن من التواصل 

 الشفوي مع اآلخرين، بغية مناقشة اآلراء بوساطة الحجج والبراهين.

 السابق: لبالمتط-معتمدةساعات  3- 21095302–( 2العربي ) والنح :المساقاسم 
53021204. 

لتميز بين ، واجملة الفعلية: األفعال المتعدية ب نواعها، الفاعل، نائب الفاعلالتتناول هذه المادة 
 المرفوعات والمنصوبات

 السابق: المتطلب-معتمدةساعات  3- 21095302–( 3العربي ) والنح :المساقاسم 
53022109. 

 وكتابة األعداد بطريقة صحيحة؛ المجرورات والتوابعتتناول هذه المادة  

 ة.ساعات معتمد 3-53012108- النثر العربي القديم مقدمة في :اسم المساق

، صوراستعمالها اللغوي على مر العالتطورات التي طرأت على و " النثر" المادة مفهومتتناول هذه 
عة من خالل قراءة مجمو  النثر القديمالقضايا التي تخص القديم، و بالنثر السمات الفنية الخاصة و 

 مختلفة.أسماء األدباء الذين يمثلون اتجاهات فنية ، و ويبدي الرأي العلمي حولهامن النصوص 

 ساعات معتمدة. 3-53023226-العربية  ةالبالغ :المساقاسم 
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ماء أهم المؤلفات البالغية وأسو  ،المراحل التاريخية التي مرت بها البالغةتتناول هذه المادة 
القاهر  ية النظم عند عبدنظر و ، شروطهماو  بينهما،فرق الالفصاحة والبالغة و ومفهوم ، أصحابها
 .وفنون البالغةوشواهد وأمثلة من القرآن والسنة وكالم العرب تؤكد مضمونها.  ،الجرجاني

 ساعات معتمدة. 3-53023226- الحديثة اللسانياتعلم األصوات و  :المساقاسم 

التفريق بين و صوامت وصوائت، إلى  أصوات الكالم وصفات، الجهاز الصوتيتتناول هذه المادة 
النوعين عند العرب، جهر الصوت وهمسه، شّدة الصّوت ورخاوته، األصوات الّصامتة ومخارجها 

، األصوات االنفجارّية، واألصوات االحتكاكية، واألصوات المركّبة، واألصوات المكررة وصفاتها:
ثة النظريات الصوتية الحديو واألصوات األنفية، )والصوائت( الحركات العربّية، وأنصاف الصوائت، 

ر والتنغيم وقواعد النب .مات التركيبية وغير التركيبيةنيالتي تناولت الفونيم والفونولوجيا، وبيان الفو 
 في الكالم.

، اللغة واللسانيات: تعريف اللسانيات، وتعريف اللغةالتمييز بين  أيضا تتناول هذه المادةو
 .اللغوية، وبناء المفاهيم اللغويةوخصائص اللغة اإلنسانية، والقدرة واألداء، والكليات 

 .21206530 السابق: لمتطلبا-معتمدةساعات  3-53033113-الفنية ةالكتاب :المساقاسم 

ة كيفيو يتية. والب الكتابة الفنية واألدبية والتعبيرية وذلك من خالل الكتابة الصفيةتتناول هذه المادة 
ية تحرير النصوص المكتوبة من خالل مراجعتها وتقويمها من ناحو  ،كتابة الرسائل والسيرة الذاتية

حيد ها وأهمية جملة الموضوع في تو كتابة المقالة وتنظيم محتواها وأدوات ترابط، و الشكل والمضمون
 .زاءهاأج

 .23112530 السابق: المتطلب-ةمعتمدساعات  3-23114530-العربي فالصر  :المساقاسم 

ونظرية الصرف، وتطبيقاتها في اللغة، ومفهوم الميزان الصرفي  الكلماِت،فصاحةَ تتناول هذه المادة 
لخالف في المشتقات و  بين المجّرد والمزيد. الفرقو زن األسماء وزًنا صحيًحا، والجذر والكلمة، و 

المذكر والمؤنث، مع ذكر) لعالمات الت نيث وأغراض ، و أبواب المشتقات المختلفةو  والمصادر.
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بين االسم الصحي  والمعتل، والمقصور والممدود، والمسائل المتعّلقة بها.  والفرق الزيادة فيها.
 .أنواع الجموعو 

 ةساعات معتمد 3-53012210-في الشعر العربي القديم ةمقدم :المساقاسم  

بالشعر العربي القديم من العصر الجاهلي إلى العصر السمات الفنية الخاصة تتناول هذه المادة 
الشعراء أسماء و  ،مواطن الجمال فيهاإلى  فنيًا مع اإلشارة مجموعة من النصوص ليحلوت ،العباسي
 الذين يمثلون اتجاهات فنية مختلفة. ،القدماء

 ساعات معتمدة. 3-53013115-النقد األدبي مقدمة في  :اسم المساق

بداءل النصوص األدبية يحلتتتناول هذه المادة  ذكر اتجاهات و  ،الرأي النقدي الموضوعي تجاهها وا 
يز بينها من يمالتأسماء النقاد وعناوين كتبهم النقدية ,و  واستحضاريز بينها. يمالتو  ومدارسه،النقد 

بداءناقش األسس النقدية التي نادى بها النقد, ، ومحيث المنهج  والموازنةالرأي العلمي حولها .  وا 
 بينهما.ربط الو  والحديث،بين النقد القديم 

 السابق: المتطلب-ةمعتمدساعات  3-14119530- العربي الحديث رالنث :المساقاسم 
53012108. 

القضايا التي تخص و . بذلك النثرالسمات الفنية الخاصة و . ألوان النثر الحديثتتناول هذه المادة 
 اتجاهات فنية مختلفة. التي تمثل خالل قراءة مجموعة من النصوص النثر منهذا 

 .معتمدة اتساع 3-53023125–والمصطلحات جماالمع :اسم المساق

واستخدام الصور والملفات الصوتية  ،عرض المفردات والتراكيبلالجانب الوظيفي تتناول هذه المادة 
وبعض الفيديوهات التي تساعد المتعلم على االستماع إليها ونطقها وقراءتها وكتابتها، وأن تكون 

ز بين يّ م، والتجهود السابقين في خدمة اللغة العربيةوالتعرف إلى  مرتبطة بمواقف حياتية يومية.
كشف عن معاني الكلمات العربية، وأصول األلفاظ في المعاجم ، والت ليف المعاجم العربيةطرق 

    ترتيبها.على اختالف طرق 

 .عتمدةمساعات  3-53044231-الداللة معل :المساقاسم 
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يز يمالتحصر أنواع الداللة و و  ،ربط بينه وبين والعلوم األخرىالعلم الداللة، و تتناول هذه المادة 
ظرية ، إضافة إلى النذكر أسباب تطور الداللة ومظاهر)، و مناهج دراسة الداللة والتعرف على، بينها

 .البراجماتية

 السابق: المتطلب-ةمعتمدساعات  3-53014224-العربي الحديث رالشع :المساقاسم 

53012210. 

 مجموعة من النصوص ليحلوتأن  ،واتجاهاته ،الحديث وسماتهالشعر العربي تتناول هذه المادة 
 الذين يمثلون اتجاهات فنية مختلفة. وأهم الشعراء ،مواطن الجمال فيهاإلى  فنيًا مع اإلشارة

 ساعات معتمدة. 3-52107530- تدريس اللغة العربية بأسالي :المساقاسم 

(، والتراكيبالطرق واألساليب المختلفة لتدريس عناصر اللغة )األصوات والمفردات هذا المساق  يتناول
تعريفًا  المساقيعطى الطالب في هذا  .وأساليب تدريس الكلمات، وأساليب تدريس القراءة ب نواعها

يل بالوسائل السمعية والبصرية المعينة لتعليم اللغة، ويشمل ذلك التعريف بمختبر اللغة وأجهزة تسج
 شباهها وأسلوب االستفادة منالصوت ووسائل عرض الصور الثابتة والمتحركة، والبطاقات واللوحات وأ

 .)االستماع، والكالم، والقراءة(ها ومهارات هذ) الوسائل في تدريس اللغة

 عتمدة.ساعات م 3-53044120- في البيان القرآني والنبوي : مقدمةالمساقاسم 

آني وآراء مفهوم البيان وخصوصيته في القرآن والحديث وذلك بدراسة مفهوم البيان القر تتناول هذه المادة 
ورة الفنّية في القرآ القرآن:القدامى والمحدثين فيه، نظرية النظم في  ن الكريم، مفهومها، وتطورها، الصَّ

يب غته، األسالالمثل في القرآن الكريم، القصص في القرآن الكريم، فصاحة الرسول )عليه السالم( وبال
اإليجاز في الحديث  التي انفرد بها الحديث الشريف، األحاديث النبوية الشريفة التي جرت مثاًل،

 الشريف، صلة الحديث الشريف بالقرآن الكريم.

-ات معتمدةساع 3-53044121- دب الحديثنصوص من األل تحليلية ةقراء :المساقاسم 
 .53012108 المتطلب السابق:
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لحات ومدارسه، وتحديد المصط والعوامل المؤثرة به، الحديث، وتطور)، األدبحركة تتناول هذه المادة 
 .مختارةونثرية التركيز على الدراسة التطبيقية لنماذص شعرية مع الرئيسة، 

 دة.ساعات معتم 3-53053218-بغيرهاتعليم اللغة العربية للناطقين  تصعوبا :المساقاسم 

لطلبة المساق عرضاً ألبرز القضايا والمشكالت التي تعوق تعلم اللغة العربية، وتعريف ايتناول هذا 
للوصول ألسباب هذ) المشكالت وسبل التغلب عليها فيتناول المساق   بها، ودراستها دراسة علمية

مشكلة الضعف اللغوي بإشكاله المختلفة وسبل عالجها، مزاحمة العامية، مشكالت تعليم النحو 
عالجها تيسير)، ويتناول مشكالت الكتابة العربية، تحديد أسبابها وتطوير برامج واستراتيجيات ل وسبل

 ويعرض لمشكالت االستعداد اللغوي والعوامل المؤثرة فيه، ومشكالت تعلم اللغة العربية في ضوء
ى هذ) التطور التكنولوجي من خالل االستفادة من نتائج البحوث التي أجريت في سبيل التغلب عل

 المشكالت وتشجيع الطلبة على إجراء المزيد منها.

 ة.ساعات معتمد 3-44127530-اللغة االجتماعي معل :المساقاسم 

ة والفكر، يتناول المساق التعريف بعلم اللغة االجتماعي، وعالقته بعلوم اللغة، وارتباط اللغة بالثقاف
 وية.والثنائية اللغوية، واالزدواجية اللغووظائف اللغة، وبخاصة الوظائف االجتماعية التواثلية، 

 السابق: المتطلب-معتمدةساعات  3-29142530–النصوص األدبية دنق :المساقاسم 

53013215. 

قوف على جملة من القضايا النقدية، والتجسير بين النقد القديم والحديث؛ وذلك بالو تتناول هذه المادة 
دة، اللفظ والمعنى، الشكل والمضمون، بناء القصي االنتحال،: عمود الشعر العربي، ابعض القضايا ومنه

بع الوحدة العضوية والموضوعية، الصدق والكذب، العالقة بين الشعر واألخالق )أو الشعر والدين( الط
غي والصنعة، الموازنات النقدية، السرقات األدبية، األسس الجمالية في النقد العربي، المصطل  البال

 .المصطل  النقدي الحديث والمعاصر العربي القديم، والنقدي في النقد

 دة.ساعات معتم 3-53044128-الحاسوبيةالعربية والتطبيقات  ةاللغ :المساقاسم 
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مثيل اللغة العربية؛ كلماتها ونصوصها باستعمال ت تعلمإمكانيات الحاسوب في تتناول هذه المادة 
لغوية، النص وتمثيل اإلعراب وتمثيل البنى الصرفية، ثم استعمال برمجيات اللغة العربية األدبية وال

ملية عالشرط النظري بتطبيقات  ومحاولة ربطوالشبكة العنكبوتية العلمية في البحث اللغوي واألدبي، 
 .في المختبر

 ة.ساعات معتمد 3-22345530-وتحليل األخطاء اللغوي لالتقاب :المساقاسم 

 هذا المساق نظرية التحليل التقابلي لكشف وجو) الشبه واالختالف بين األنظمة اللغوية يتناول
نظرية تحليل  أيضا يتناولو وخاصة أنظمة اللغة العربية، وأنظمة لغات الدارسين.  المختلفة،

يطبق ذلك ، و د أسبابهاوتصنيفها وتحدي ،األخطاء اللغوية مع التركيز على طرق التعرف عليها
 .بغيرهاعلى أخطاء طالب الناطقين 

السابق:  المتطلب-معتمدةساعات  3-30442530- تطبيقات لغوية متكاملة :اسم المساق

53014224. 

طلع الطلبة القدرات اللغوية لدى الطلبة وذلك بالربط بين النظرية والتطبيق بحيث يتتناول هذه المادة 
جراء التطبيقات اللغوية العملية المتكاملة، النحوية، والص رفية، على النصوص التراثية والحديثة وا 

 التطبيق على نصوص من القرآن الكريم، ونصوص مختارة من التراث اللغويو والصوتية، والداللية، 
 واألدبي ليتمكن الطالب من التعامل مع المعطيات اللغوية التراثية، والتواصل معها.

 .ساعات معتمدة 3-53043217-واإلعالمالعربية  ةاللغ :المساقاسم 

صة فكرة عامة عن اللغة العربية المستخدمة في وسائل اإلعالم العربية، وخاتتناول هذه المادة 
ستخدام في النصوص الصحفية المقروءة اللغوية شائعة االالمفردات، والتراكيب و األردنية، 

ستماع ومشاهدة برامج تبثها اإلذاعات ة من خالل قراءة نصوص أصلية، واالوالمسموعة والمرئي
 .والقنوات الفضائية العربية

السابق:  المتطلب-ةمعتمد ساعات 3-53044222-واإللقاءفن الخطابة  :اسم المساق

53012108. 
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، اإللقاء مفهومو وآثارها، فن الخطابة وخصائص الخطابة، وأهمية الخطابة،  المادةتتناول هذه 
  .مهارات اإللقاء، و مهارات اإللقاء الجيدو 
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