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برنامج بكالوريوس اللغة العربية

رؤية البرنامج:
تتبلــور رؤيــة الربنامــج حــول رفــع كفايــة الطالــب يف لغتــه العربيــة لغــة الديــن والعروبــة، وتســعى إىل تلبيــة حاجــات املجتمــع املحــيل 

ورفــده بالكفايــات ويتــ�ىش الربنامــج مــع رؤيــة التعليــم الحديــث الــذي يقــوم عــىل التعليــم املدمــج والنشــاطات غــ� املنهجيــة، و�ــد 

الربنامــج يــده إىل األقســام األخــرى مــن أجــل رفــع كفايــة الطالــب يف مجــاالت أخــرى.

رسالة البرنامج:
يســعى قســم اللغــة العربيــة إىل تطويــر التعليــم العــايل فيــه والتوســع يف مجــال تخصصهــم، وتخريــج طلبــة ذوي كفــاءة متميــزة يف 

لغتهــم العربيــة وآدابهــا وتراثهــا، ومــا يرتبــط فيهــا مــن نظريــات نقديــة وعلــوم ومصطلحــات حديثــة، وقــدرة يف البحــث العلمــي، وخــربات 

ــه،  ــة احتياجات ــز، والتّواصــل مــع املجتمــع املحــيل واإلقليمــي والعاملــي، ويرفــد القســم بهــم املجتمــع املحــيل، لتغطي «كنهــم مــن التميّ

ولــÁ يكــون لهــم الــدور الفّعــال يف إيصــال رســالة القســم العامــة، وهــي نــرش تــراث العربيــة، وتعزيــز التواصــل بــ¼ املتعلمــ¼ واملثقفــ¼، 

ويســعى القســم إىل املنافســة يف هــذه الرؤيــة محليــاً وإقليميــا وعامليــاً.

أهداف البرنامج:
ــ¼  ــاليبه لتمك ــج يف أس ــوع الربنام ــع، ويتن ــة املجتم ــاء لخدم ــوادر أكف ــداد ك ــه، وإع ــال تخصصات ــع يف مج ــج إىل التوس ــعى الربنام يس

:Äــأ ــ� ي ــج في ــن إجــ�ل أهــداف الربنام ــه، و�ك ــة لدي ــدرة اإلبداعي ــع الق ــة، ورف ــن م�رســة اللغ ــب م الطال

تأهيل مدرس¼ أكفاء يف مجال التخصص.. 1

تأهيل طالب قادرين عىل البحث العلمي يف مجال التخصص، وإبداء اآلراء وتقويتها.. 2

تزويد الطالب بقدرات كافية «كنه من االعت�د عىل الذات يف عمليتي التعليم والتعلم.. 3

مخرجات التعليم:
   يسعى برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها إىل تحقيق املخرجات اآلتية:

أن يكون الطالب قادراً عىل م�رسة التدريس بكفاية.. 1

أن يكون قادراً عىل البحث العلمي يف مناهجهه املختلفة.. 2

تعزيز ارتباط الطالب برتاثه القومي والوطني.. 3

مواكبة الطالب لحركة األدب العرÒ الحديث واملعارص يف قضاياه السياسية واالجت�عية والفنية.. 4

تعزيز االستيعاب والتذوق للنصوص.. 5

التفاعل مع املجتمع املحيل.. 6

تقويم اللسان والبنان.. 7

مرجعيات محلية أو إقليمية:
   الجامعات الوطنية، والعربية وما تتبناه الجامعة من توأمة مع جامعات عاملية، Õا يتواءم مع سياسة الجامعة.
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متطلبات الجامعة اإلجبارية
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3الثقافة اإلسالمية1000101

3اللغة العربية1000102

3اللغة اإلنجليزية (1)1000103

3اللغة اإلنجليزية (2)1000325

3دراسات فلسطينية1000105

1مهارات القيادة واالتصال1000117

1خدمة مجتمع1000108

1مقدمة يف الحاسوب1000127

مساقات حرة:
عىل الطالب اجتياز (4 ساعات معتمدة) ضمن املساقات الحرة التي تطرحها الجامعة
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خطة قسم اللغة العربية
عدد الساعات املعتمدة (124) ساعة معتمدة

(18) متطلبات جامعة.• 

(90) ساعة إجبارية.• 

(1 2) ساعة اختيارية.• 

(4) ساعات حرة.• 

املساقات اإلجبارية: (90) ساعة معتمدة• 
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3علم العروض وموسيقى الشعر 10301219
                 3اللغة العربية 1 10301116
10301115  م.س. 1                 3األدب يف صدر اإلسالم ونصوصه 10301117
10301117  م.س. 1                 3األدب األموي ونصوصه 10301118
                 3النÜ يف العرص العبايس 10301332
10301118  م.س. 1                 3الشعر يف العرص العبايس 10301331
                 3أساليب تدريس اللغة العربية 10301330
                 3األدب الفلسطيني الحديث 10301329
                 3علم النحو 1 10301114
                 3صوتيات اللغة العربية 10301327
                 3البالغة العربية1 10301113
                 3مناهج البحث العلمي 10301220
                 3فقه اللغة العربية 10301221
                 3األدب الشعبي الفلسطيني 10301222
10301114  م.س. 1                 3علم النحو 2 10301223
10301113  م.س. 1                 3البالغة العربية 2 10301224
                 3الشعر األندليس 10301326
10301325 Ò3القدس يف األدب العر                 
                 3النقد العرÒ القديم 10301328
10301328  م.س. 1                 3مناهج النقد األدÒ الحديث 10301435
10301333  م.س. 1                 3علم الّنحو 4 10301439
10301331  م.س. 1                 3أدب العصور الوسطى 10301438
10301332  م.س. 1                 3النÜ العرÒ الحديث 10301437
                 3األدب يف العرص الجاهيل 10301115
10301438  م.س. 1                 3الشعر العرÒ الحديث 10301436
                 3تربيه عمليه للغه العربيه 10513421
                 3علم اللسانيات الحديثة 10301334
10301223  م.س. 1                 3علم النحو 3 10301333
10301111 Ò3مدخل إىل تذوق النص األد                 
                 3علم الرصف 10301112
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المساقات االختيارية: (١٢) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3علم اللغة االجت�عي 10301363
                 3اللغة العربية والحاسوب 10301364
                 3موضوع خاص يف الشعر العرÒ الحديث واملعارص 10301354
                 3اللغة العربية واإلعالم 10301262
                 3موضوع خاص يف النÜ العرÒ الحديث واملعارص 10301455
                 3األدب املقارن 10301456
                 3التفك� النحوي عند العرب 10301466
                 3الساميات املقارنة 10301467
                 3البالغة القرآنية والنبوية 10301365
                 3املكتبه العربية 10301160
                 3تعليم اللغة العربية للناطق¼ بغ�ها 10301260
                 3النقد التطبيقي 10301253
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
                 3مشكالت اللغة العربية 10301159
                 3كتاب خاص يف النحو أو اللغة 10301158
                 3املعاجم العربية 10301157
                 3موضوع خاص يف النÜ العرÒ القديم 10301150
                 3موضوع خاص يف الشعر العرÒ القديم 10301149
                 3البحث اللغوي عند العرب 10301261

 -
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وصف المساقات:
١0301111    مدخل إلى تذوق النص األدبي:

يهــدف هــذا املســاق إىل التّعريــف بــأركان العمليّــة اإلبداعيــة: املبــدع، والنــّص،  واملتلّقــي، ويســعى للوقــوف عــىل األبعــاد الفنيّــة، 

والفكريــة، والنفســيّة، للنــص األدÒ، واســتثارة مــا لــدى الطلبــة مــن قــدرة عــىل تلّقــي النــّص تلّقيــا، يقيــم عالقــة وجدانيــة بينهــم 

وبــ¼ النــّص مــن ناحيــة، وبــ¼ النــّص والبيئــة االجت�عيــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل نصــوص ُعلْيــا «ثــل األجنــاس األدبيــة 

مــن مختلــف العصــور.

١0301112   علم الصرف:
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملســتويات اللغويــة، ومنزلــة املســتوى الــرصيف منهــا، ثــم دراســة طائفــة مــن املوضوعــات 

الرصفيــة املتعلقــة بهيئــة البنيــة، والتغــ�ات التــي تطــرأ عليهــا، ودراســة امليــزان الــرصيف، واملصــادر، واملشــتقات، والزيــادة ومعانيهــا، 

والجمــوع وأوزانهــا، والتصغــ� والنســبة، واإلبــدال، واإلعــالل، واإلدغــام، يرافــق ذلــك دراســة تطبيقيــة عمليــة للموضوعــات الرصفيــة.

١0301113 البالغة العربية (1):
يتنــاول املســاق دراســة موضوعــات: البيــان والبديــع، ففــي املســاق يــدرس الطالــب التشــبيه وأنواعــه، واملجــاز اللغــوي والعقــيل، 

ــة  ــة إىل دراس ــة، باإلضاف ــة املعنوي ــنات البديعي ــة، واملحس ــة اللفظي ــنات البديعي ــع املحس ــدرس يف البدي ــض، وي ــة والتعري والكناي

ــارة. ــة مخت ــة عــىل æــاذج أدبي تطبيقي

١0301114 علم النحو (1):
ــوع،  ــة كل ن ــه، وعالم ــل وأنواع ــات كل قســم، الفع ــة وأقســامها، وعالم ــة: الكلم ــة اآلتي ــات النظري ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املبنــي واملعــرب: االســم املعــرب، واملبنــي وبيــان كل منهــ�، واملعــرب وانقســامه إىل صحيــح ومعتــل، واملعــرب واملبنــي مــن األفعــال، 

والحــروف كلهــا مبنيّــة، واإلعــراب الظاهــر واملقــدر للثقــل والتعــذر، وإعــراب األســ�ء الســتة، واملثنــى ومــا يلحــق بــه، وجمــع املذكــر 

الســاè ومــا يلحــق بــه، وجمــع املؤنــث الســاè ومــا يلحــق بــه، وإعــراب األفعــال الخمســة، وإعــراب املعتــل مــن األســ�ء، واألفعــال، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والنكــرة واملعرفــة معناهــ�، وأنــواع املعرفــة: الضمــ�، والعلــم، واســم اإلشــارة، واالســم املوصــول، واملعــرف 

بـــ (أل)، واالســم املرفــوع: الفاعــل ونائبــة، واملبتــدأ والخــرب ونواســخه�، وكان وأخواتهــا، وإن وأخواتهــا، ومــا يعمــل عملهــا، ويتنــاول 

هــذا املســاق نصوصــاً لغويــة عاليــة أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة.

١0301116  األدب في العصر الجاهلي:
يقــف املســاق عــىل الحيــاة الدينيــة والسياســية واالجت�عيــة واالقتصاديــة والعقليــة التــي أنتجــت الشــعر الجاهــيل، ويســعى إىل 

رصــد بداياتــه وأولياتــه وتطــوره، ومعرفــة خصائصــه املعنويــة والفنيــة، وقضايــاه األدبيــة مثــل: االنتحــال، واملعلقــات، والصعلكــة، 

وبنيــة القصيــدة ووحدتهــا، وذلــك مــن خــالل دراســة نصــوص مختــارة.

١0301116  اللغة العبرية (1):
يَُعــدُّ هــذا املســاق مدخــالً إىل اللغــة العربيــة الحديثــة لناطقــي اللغــة العربيــة أو لغــات أخــرى، وســيكون الرتكيــز عــىل املواضيــع 

ــة، وأنــواع الجمــل، واملفــرد والجمــع، والّصفــات، والعــدد، والتأنيــث  ــة، والحــركات العربيــة، ومبنــى الجمل ــة العربي اآلتيــة: األبجدي

والتذكــ�، وأزمنــة الفعــل، ومقارنــة ظواهــر لغويــة بــ¼ العربيــة والعربيــة، يف نهايــة املســاق ســيتمكن الطالــب مــن القــراءة والكتابــة 

واملحادثــة، ويكــون لديــه كنــز لغــوي كاف.

١0301117  األدب في صدر اإلسالم ونصوصه:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف Õوقــف اإلســالم مــن الشــعر، والتعــرّض للحــرب اإلعالميــة التــي خاضهــا شــعراء األنصــار ضــد 

ــْت شــعر الفتــوح، ودراســة بعــض الروائــع الفنيــة  ــة، ويرصــد أغــراض الشــعر التقليديــة والجديــدة التــي واكَبَ ــة الوثنيّ شــعراء مّك

ــان مــا تغلغــل يف نســيجها مــن خيــوط جاهليــة وإســالمية. للشــعراء املخرضمــ¼، وبي



136  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0301118  األدب األموي ونصوصه:
يتنــاول املســاق بيئــات الشــعر يف هــذا العــرص: بيئــة الحجــاز ثــم الباديــة، وبيئــة العــراق، وبيئــة الشــام، وبيئــة خراســان، ويــدرس 

الشــعر الــذي ظهــر يف هــذه البيئــات، وأهــم الشــعراء، مــع تحليــل نصــوص شــعرية مختــارة لشــعرهم، وبيــان خصائــص هــذا الشــعر، 

وعالقــة ذلــك كلــه بعصــور األدب الســابقة والالحقــة، ويقــف عنــد موضوعــات الشــعر التــي ازدهــرت يف هــذا العــرص: الســيايس، 

والنقائــض، والغــزل، ويبــ¼ أهــم شــعرائها، ثــم خصائصهــا الفنيــة.

١0301219 علم العروض وموسيقى الشعر:
يهــدف املســاق إىل الوقــوف عــىل علــم العــروض: مصــادره، ومصطلحاتــه، ودوره يف موســيقى الشــعر العــرÒ، والوقــوف عــىل بحــور 

الشــعر الصافيــة وذات التفعيــالت املختلفــة، ثــم القــوايف: حروفهــا، وحركاتهــا، وأنواعهــا، وعيوبهــا، ثــم التجديــد يف موســيقى الشــعر: 

املوشــحات، وشــعر التفعيلــة، واإليقــاع الشــعري.

١0301220   مناهج البحث العلمي:
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارات األساســية يف كتابــة البحــث العلمــي ، والتعريــف بالبحــث العلمــي وخصائصــه 

ومناهجــه: التاريخــي والوصفــي واإلحصــاñ والتكامــيل وغ�هــا، بيــان أدوات البحــث العلمــي، ومصــادر املعرفــة املختلفــة، وتنــاول 

التوثيــق وطرائقــه وأسســه، والبحــث يف قضيــة النصــوص، والتمــرس عــىل الخطــوط لفــك مغاليــق املخطــوط، ومعرفــة التصحيــف 

والتحريــف، وإعــداد الفهــارس الالزمــة، وتطبيقــاً ملــا ذكــر يكلــف الطالــب بإعــداد بحــث يلتــزم فيــه أســس البحــث العلمــي.

١0301221 فقه اللغة العربية:
ــا  ــات ومكانه ــأة، كاللهج ــك النش ــت تل ــي تناول ــات الت ــأتها، والنظري ــة ونش ــل اللغ ــة بأص ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

وخصائصهــا، وعالقــة اللغــة العربيــة باللغــات الســامية، ودراســة النقــوش العربيــة البائــدة، ودراســة العربيــة الباقيــة وخصائصهــا، 

ــت  ــد، والنح ــل، واملولّ ــرّب والدخي ــا، واملع ــ¼ منه ــف اللغوي ــراب، وموق ــرة اإلع ــة، وظاه ــ�تها، واالزدواجي ــرتكة وس ــة املش واللغ

ــابقة. ــا الس ــ¼ يف القضاي ــة آراء اللغوي ــاد، ومناقش ــي، والتّض ــرتك اللفظ ــرتادف، واملش ــتقاق، وال واالش

١0301222 األدب الشعبي الفلسطيني:
يهــدف املســاق إىل العنايــة بــاألدب الشــعبي الفلســطيني بوصفــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع عــن الهويــة الفلســطينية يف مواجهتهــا 

مــع اآلخــر، مــن خــالل تجديــد كثــ� مــن الطقــوس والعــادات والتقاليــد التــي عــّرب عنهــا هــذا األدب، فيُعــرَّف األدب الشــعبي، ويبــ¼ 

ــداده يف الزمــان واملــكان، ويقــف عــىل æــاذج  ــه، وســ�ته، وامت ــخ ...)، وموضوعات ــل، ال ــة، املث أقســامه ( الشــعر الشــعبي، الحكاي

مختلفــه مــن الناحيتــ¼ املوضوعيــة والفنيــة.

١0301223   علم النحو (2):
اســتك�الً للموضوعــات التــي درســها الطالــب يف (علــم النحــو 1)، يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات النحويــة النظريــة اآلتيــة: االســم 

ــه،  ــازع)، واملفعــول ألجل ــر، واالختصــاص، واالشــتغال، والتن ــه، وأســاليبه (اإلغــراء والتحذي ــق، واملفعــول ب املنصــوب: املفعــول املطل

واملفعــول معــه، واملفعــول فيــه، والظــروف ( الغايــات، إذ، إذا، حيــث، أيــن، أ÷، أيــان، متــى، مــذ ومنــذ، لــدى، لــدن، قــط، َعــْوُض، 

ســحر، أمــس، اآلن، ملــا، مــع)، والحــال، والتمييــز، والعــدد، وكنايــات العــدد، واالســتثناء، والنــداء، واالســم املجــرور: اإلضافــة، وحــروف 

.Üالجــر، ويتنــاول هــذا املســاق، أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة، نصوصــاً لغويــة مــن الشــعر أو النــ

١0301224 البالغة العربية (2):
يتنــاول املســاق دراســة موضوعــات علــم املعــاø ومنهــا: الفصاحــة والبالغــة، والــكالم بــ¼ الخــرب واإلنشــاء، وأســاليب اإلنشــاء الطلبــي 

ــه،  ــند إلي ــند واملس ــوال املس ــا، وأح ــة وأجزاؤه ــر، والجمل ــىض الظاه ــن مقت ــكالم ع ــروج ال ــ�، وخ ــواع كل منه ــي، وأن ــ� الطلب وغ

(الحــذف، والذكــر، والتقديــم والتأخــ�، والقــرص وأدواتــه، والفصــل والوصــل، واإليجــاز، واإلطنــاب، واملســاواة)، باإلضافــة إىل دراســات 

تطبيقيــة عــىل æــاذج أدبيــة مختــارة.
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١0301325 القدس في األدب العربي:
يتنــاول هــذا املســاق حضــور هــذه املدينــة املقدســة يف األدب العــرÒ شــعره ونــÜه، قد�ــه وحديثــه، ويقــف عــىل أهــم األدبــاء الذين 

قالــوا فيهــا، وعــىل الصــورة التــي رســموها لهــا، وبيــان توجهاتهــم ورؤيتهــم لهــذه املدينــة، ثــم خصائــص أدبهــم الفنيــة، ويف أثنــاء 

ــزاً يف األدب العــرÒ، وبيــان  ذلــك يتــم الوقــوف عــىل أبــرز الحقــب الزمنيــة والفنــون األدبيــة التــي كان فيهــا حضــور القــدس مميّ

أســباب ذلــك.

١0301326 الشعر األندلسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األغــراض الشــعرية التــي عرفتهــا األندلــس مــن وصــف للطبيعــة ومــدح ورثــاء وغــزل...، ومعرفــة 

ــة الســ�ت  ــة، ومعرف ــس الضائع ــدن واألندل ــك وامل ــاء امل�ل ــد رث ــف عن ــم التوق ــس بشــعراء املــرشق، ث ــر شــعراء األندل ــدى تأث م

األســلوبية لهــذا الغــرض، ويتطــرق املســاق إىل املوشــحات األندلســية، وأغراضهــا، ولغتهــا، وعروضهــا، ويقــف عــىل األســباب الكامنــة 

وراء انتشــار هــذا الفــن عــىل الرغــم مــن محاربــة عــدد مــن النقــاد لــه، ومــن ثــمَّ مناقشــة الــرأي القائــل: إن املوشــحات األندلســية 

هــي الخطــوة األوىل النحــدار الشــعر العــرÒ عــرب مســ�ته الطويلــة، ويتوقــف عنــد نشــأة األزجــال األندلســية، ودراســة æــاذج لعــدد 

مــن الزجالــ¼، ويف مقدمتهــم ابــن قزمــان.

١0301327  صوتيات اللغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املفاهيــم الصوتيــة، ويقــف عنــد جهــود اللغويــ¼ العــرب يف املجــال الصــوÄ، ويتتبــع التطــور الــذي 

حصــل لهــذا العلــم عــىل يــد اللغويــ¼ الغربيــ¼، ودراســة جهــاز النطــق ومخــارج األصــوات، وتوصيــف املقطوعــة الصوتيــة وتصنيفها، 

ويتنــاول بالــدرس النظريــات الصوتيــة الحديثــة التــي تناولــت الفونيــم والفونولوجيــا، وبيــان الفوينــ�ت الرتكيبيــة وغــ� الرتكيبيــة، 

ودراســة القوانــ¼ الصوتيــة، مثــل قانــون جرامونــت، وقانــون امل�ثلــة، وقانــون املخالفــة وغ�هــا، وبتتبّــع التطــور الصــوÄ، ويتحــدث 

عــن األصــوات الخالفيــة بــ¼ القدمــاء والحديثــ¼.

١0301328 النقد العربي القديم:
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطــالب Õفهــوم النقــد، ونشــأته، ثــم التطــور الــذي طــرأ عليــه، منــذ العــرص الجاهــيل حتــى بدايــة 

العــرص الحديــث، وبيــان أهــم عل�ئــه، ومصــادره ومؤلفاتــه، وقضايــاه، واملصطلحــات الخاصــة بــه، مثــل: اللفــظ واملعنــى، واملطبــوع 

واملصنــوع، والقديــم والحديــث

١0301329 األدب الفلسطيني الحديث:
ــة  ــه املختلفــة، الشــعر الفلســطيني قبــل العــام 1948، وشــعر النكب ــه وأمكنت ــدرس يف هــذا املســاق الشــعر الفلســطيني يف أزمنت يَ

واملنفــى، والشــعر الفلســطيني املقــاوم يف فلســط¼ املحتلــة يف العامــ¼ 1948 و 1967، وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النــÜ، وتـًـدرس 

æــاذج ممثلــة إلبراهيــم طوقــان، وعبــد الكريــم الكرمــي (أبــو ســلمى)، وتوفيــق صايــغ، وتوفيــق زيــاد، ومحمــود درويــش، وتــدرس 

أيضــاً الروايــة الفلســطينية، نشــأتها وتطورهــا، وأبــرز رموزهــا يف املنفــى ويف فلســط¼، مثــل غســان كنفــاø، وإميــل حبيبــي، وتــدرس 

ــى انتفاضــة  ــذ نشــأتها حت ــة، لتغطــي خارطــة القصــة القصــ�ة من ــة مختلف ــة، ويف أزمن ــة مختلف ــات مكاني القصــة القصــ�ة يف بيئ

األقــىص، وتختــار æــاذج ممثلــة لنجــاÄ صدقــي، وســم�ة عــزام، ومحمــود شــق�، وتوفيــق فيــاض، وليانــة بــدر، وأكــرم هنيــة، ويتوقف 

أمــام أبــرز الســ� الذاتيــة يف األدب الفلســطيني مثــل: ســ�ة فــدوى طوقــان، وســ�ة جــربا إبراهيــم جــربا.

١0301330 أساليب تدريس اللغة العربية:
يهــدف املســاق إىل إعطــاء الطالــب صــورة عــن أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة يف مراحلهــا املختلفــة، وبيــان تنــوع هــذه األســاليب، 

وتعّددهــا، وخصوصيتهــا يف كل فــرع، أو مهــارة مــن مهــارات اللغــة العربيــة.

١0301331  الشعر في العصر العباسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة واقــع الحيــاة العقليــة واملاّديــة يف العــرص العبــايس املمتــد مــن 132-656، والتعــرف إىل أثــر تيــارات 

اللهــو واملجــون والزندقــة والشــعوبية والزهــد يف الشــعر، وتلّمــس أشــكال التجديــد وأهــم االتجاهــات الشــعرية، والتعــرف إىل أعــالم 
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الشــعر (بشــار، وأÒ نــواس، وأÒ العتاهيــة، وأÒ «ــام، والبحــرتي، وابــن الرومــي، واملتنبــي، وأÒ فــراس الحمــداø، واملعــري)، ودراســة 

نصــوص مختــارة، ثــم بيــان الخصائــص الفنيــة لشــعر هــذا العــرص.

١0301332 النثر في العصر العباسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الفنــون النÜيــة يف العــرص العبــايس (الخطبــة، واملوعظــة، والوصيــة، والرســالة، واملناظــرة، واملقامــة، 

والقصــة، والســ�ة، واملنامــة)، والتعــرف إىل أعــالم النــÜ العبــايس، (ابــن املقفــع، وســهل بــن هــارون، وأحمــد بــن يوســف، وعمــرو 

بــن مســعدة، وابــن الزيــات، وإبراهيــم الصــويل، والجاحــظ، وأÒ حيــان التوحيــدي، وابــن قتيبــة)، ودراســة نصــوص نÜيــة مختــارة، 

ثــم الوقــوف عنــد الخصائــص الفنيــة لهــذه الفنــون.

١0301333 علم النحو (3):
ــة:  ــة اآلتي ــة النظري ــات النحوي ــو2)، املوضوع ــم النح ــو1، وعل ــم النح ــب يف (عل ــه الطال ــا درس ــتك�الً مل ــاق، اس ــذا املس ــاول ه يتن

الفعــل املضــارع: املصطلــح وعامــل رفعــه، ونصــب الفعــل املضــارع: عوامــل نصبــه، ونصبــه بـــ (أن) املضمــرة جــوازاً ووجوبــاً، وجــزم 

الفعــل املضــارع: عوامــل جــزم الفعــل الواحــد، وأدوات الــرشط الجازمــة، وغــ� الجازمــة، والتوابــع: الصفــة، والبــدل، وعطــف البيــان، 

وعطــف النســق، والتوكيــد، ومــا يعمــل عمــل الفعــل مــن األســ�ء (املصــدر، واســم الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، واســم 

التفضيــل)، ويف أثنــاء دراســة مــا أشــ� إليــه ســابقاً، ومــن أجــل اســتك�ل ذلــك معرفيــاً، يعمــد املســاق إىل نصــوص فصيحــة شــعرية 

أو نÜيــة، أجــل التطبيــق النحــوي.

١0301334 علم اللسانيات الحديثة:
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطلبــة املعرفــة األساســية Õصطلحــات اللســانيات الحديثــة، ويتنــاول الدوائــر اللســانية املتمثلــة 

بالدائــرة الصوتيــة والدائــرة الرصفيــة املتعلقــة باملورفيــ�ت وأنواعهــا، والدائــرة النحويــة ومصطلحاتهــا الحديثــة، والدائــرة الدالليــة 

ــة وغ�هــا،  ــة، واملدرســة الف�ثي ــة التحويلي ــة، والتوليدي ــل البنيوي ــة، مث ــة، ويبحــث يف املــدارس اللســانية الحديث ــا الحديث ونظرياته

ويوضــح عالقــة علــم اللســان بالعلــوم األخــرى، مثــل: علــم النفــس، وعلــم االجتــ�ع، واألنÜوبولوجيــا.

١0301435 مناهج النقد األدبي الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق أهــم مناهــج النقــد األدÒ ابتــداء مــن مناهــج القــرن التاســع عرش(ســانت بيــف وهيوبوليــت تــ¼ وبرونتــ�ا)، 

ويتوقــف أمــام التأثريــة، واملناهــج غــ� النصيــة يف القــرن العرشيــن (النفــيس، واالجت�عــي)، وصــوالً إىل املناهــج النصيــة (البنيويــة)، 

وتلــك التــي تلتفــت إىل القــارىء (التلقــي)، ويشــار إىل (الســيميائية والتفكيكيــة)، ويــؤþ عــىل تفاعــل النقــد األدÒ العــرÒ الحديــث 

مــع هــذه املناهــج، فيــدرس أبــرز أعــالم النقــد األدÒ العــرÒ الذيــن وظفــوا املناهــج املشــار إليهــا. ويتوقــف أمــام أهــم مذاهــب 

األدب مــن كالســيكية، ورومانســية، وواقعيــة.

١0301436 الشعر العربي الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق الظــروف والعوامــل التــي أدت إىل ظهــور حركــة الشــعر العــرÒ الحديــث بــدءاً بــرّواد هــذه الحركــة، ومكوناتهم 

الفكريــة، والثقافيــة، واتجاهاتهــم الشــعرية، وذلــك بالوقــوف عنــد مدرســة اإلحيــاء، ومدرســة الديــوان، والشــعر يف املهجــر، وج�عــة 

أبولــو، وامتــدادات هــذه الحــركات واملــدارس، وآفــاق تطورهــا يف الــرشق والغــرب، وأبــرز موضوعاتهــا وخصائصهــا، وطرائــق التعبــ� 

ــة  ــا يف الحرك ــة، وأثره ــ�تها الفني ــا، وس ــم أعالمه ــا، وأه ــا واتجاهاته ــا وظواهره ــة وبداياته ــدة التفعيل ــوالً إىل قصي ــة، وص املختلف

الشــعرية املعــارصة يف الفــن واملوضــوع، مــع الرتكيــز عــىل الدراســة التطبيقيــة لنــ�ذج شــعرية مختــارة مــن الشــعر العمــودي وشــعر 

التفعيلــة.

١0301437 النثر العربي الحديث:
يتوقــف هــذا املســاق عنــد الفنــون النÜيــة الحديثــة بــدًء بالقصــة القصــ�ة، والروايــة العربيــة الحديثــة، واملرسحيــة العربيــة، فيــدرس 

ــة  ــا الفني ــا وخصائصه ــا وموضوعاته ــا، واتجاهاته ــرز أعالمه ــاول أب ــن، ويتن ــرن العرشي ــات الق ــذ بداي ــرÒ من ــأتها يف األدب الع نش

وتطورهــا وأثرهــا يف مســ�ة األدب العــرÒ الحديــث مــع الرتكيــز عــىل æــاذج تطبيقيــة مــن القصــة القصــ�ة والروايــة واملرسحيــة.
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١0301438  أدب العصور الوسطى:
دراســة تحليليــة شــاملة لنصــوص شــعرية مختــارة مــن العــرص الفاطمــي، والعــرص األيــوÒ، والعــرص اململــو~، والرتكيــز عــىل دراســة 

األدب املذهبــي، أدب الجهــاد، والشــعر الصــويف، كــ� يهــدف إىل دراســة الكتابــة، وموضوعاتهــا، والخطابــة وموضوعاتهــا وخصائصهــا، 

وحركــة التأليــف عامــة.

١0301439 علم النحو (4):
يتنــاول هــذا املســاق جملــة مــن املســائل النحويــة املتفرقــة التــي ال غنــى للطالــب عــن «ثلهــا، والوقــوف عليهــا، وتعــّد اســتك�الً ملــا 

وقــف عليــه الطالــب، ودرســه يف مســاقات النحــو الســابقة، ويتنــاول هــذا املســاق: أفعــال املــدح والــذم، وفعــيل التعجــب، وأســ�ء 

األفعــال، وأســ�ء األصــوات، والحــروف: (حــروف التنبيــه، وحــروف الزيــادة، وحــروف الجــواب، وحــروف الــردع والزجــر، وحــروف 

التفســ�، وحــروف املصــدر، وحــروف العــرض والتحضيــض، وحــروف االســتفهام، ونــوø التوكيــد، والتنويــن، وهــاء الســكت)، ويتنــاول 

إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، ولإلفــادة مــن حيــث التطبيــق عــىل مــا ســبقت اإلشــارة إليــه، تُختــار نصــوص لغويــة عاليــة.

10513421 تربية عملية للغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم وقضايــا أساســية ذات طبيعــة نظريــة وتطبيقيــة، تهــدف إىل إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة ملهنــة 

التدريــس مــن خــالل تعميــق املعرفــة لــدى الطلبــة املعلمــ¼ باملفاهيــم واملصطلحــات الرتبويــة يف مجــال الرتبيــة العمليــة امليدانيــة، 

أهدافهــا وأهميتهــا ومراحلهــا، وإكســابهم املهــارات الالزمــة يف أســاليب تخطيــط دروس اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها وتقو�هــا.

ــا والثانويــة، وكتابــة تقاريــر حــول مــا تــم  يتطلــب هــذا املســاق مشــاهدة حصــص ملعلمــ¼ يف مــدارس املرحلتــ¼ األساســية العلي

مشــاهدته، وعرضهــا أمــام الزمــالء واملعلــم املــرشف، ملناقشــتها ونقدهــا، وتقديــم املقرتحــات املناســبة لهــا للوصــول إىل الحــل األمثــل 

بشــأنها.

مهــا الطالــب املعلــم، ثــم يقــوِّم املــرشف الطالــَب املعلــم بالتعــاون مــع  كــ� يتطلــب املســاق تحضــ� حصــص دراســية فعليــة ويَُقدِّ

معلمــي اللغــة العربيــة يف املــدراس املختلفــة.

١0301160 المكتبة العربية:
ــة بصــورة  ــة الرتاثي ــة العربي ــد العــرب بأبعادهــا املختلفــة، والتعريــف باملكتب ــن عن ــاول هــذا املســاق التعريــف بحركــة التدوي يتن

ــك املصــادر. ــارش مــع تل ــة بشــقيها األدÒ واللغــوي، والتدريــب عــىل التعامــل املب ــة النÜي ــة الشــعرية واملكتب رئيســية وخاصــة املكتب

١0301149 موضوع خاص في الشعر العربي القديم:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة ظاهــرة فنيــة يف الشــعر العــرÒ القديــم املمتــد مــن العــرص الجاهــيل حتــى بدايــات عــرص النهضــة، 

أو تنــاول شــاعر مــن شــعراء هــذه الفــرتة، أو موضــوع مــن موضوعــات الشــعر املختلفــة، وتكــون النصــوص الشــعرية مركــز البحــث 

والدراسة.

١0301150 موضوع خاص في النثر العربي القديم:
ــة،  ــ�ته الفني ــة س ــه، ومعرف ــاول جزيئات ــع يف تن ــم، والتوس ــرÒ القدي ــÜ الع ــون الن ــن فن ــن م ــة ف ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

ــه. ــوا في ــن قال ــم الذي ــّوره، وأه ــاره وتط ــباب ازده ــىل أس ــوف ع والوق

١0301253 الّنقد الّتطبيقي:
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتث�ر مــا درســه الطــالب يف الجانــب النظــري مــن النقــد قد�ــه وحديثــه، وتطبيقــه عــىل نصــوص أدبيــة 

مختــارة شــعراً ونــÜاً، بهــدف تنميــة قدراتهــم النقديــة، واإلحســاس بج�ليــات النــص.

١0301354 موضوع خاص في الشعر العربي الحديث والمعاصر:
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــاً مــن موضوعــات الشــعر العــرÒ الحديــث واملعــارص بالــدرس والتحليــل مــن مثــل: مذهــب، أو اتجــاه، 

ــة، أو  ــة الّدرامي ــاع، أو النزع ــة، أو القن ــوز الرتاثي ــة، أو الرم ــدة التفعيل ــاء قصي ــة: الشــعر يف املهجــر، أو بن أو مدرســة شــعرية حديث
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ــرّواد، أو شــعراء قصيــدة التفعيلــة، أو  املدينــة، أو املقاومــة، أو صــورة العــدو أو اآلخــر، أو املــرأة، أو شــاعر مــن شــعراء مرحلــة ال

ديــوان مــن دواويــن الشــعر العــرÒ الحديــث، أو أيــة ظاهــرة فنيــة مــن ظواهــر الشــعر الحديــث واملعــارص.

١0301455 موضوع خاص في النثر العربي الحديث والمعاصر:
يركــز يف هــذا املســاق عــىل كاتــب عــرÒ حديــث، رواñ أو قــاص يكتــب القصــة القصــ�ة، لــه بــاع طويلــة يف جنســه األدÒ، الــذي 

أخلــص لــه، ففــي بــاب الروايــة �كــن أن يركــز عــىل نجيــب محفــوظ، أو عبــد الرحمــن منيــف، أو حنــا مينــه، أو غالــب هلســة، أو 

الطاهــر وطـّـار، أو أحــالم مســتغاæي، ويف بــاب القصــة القصــ�ة �كــن أن يــدرس يوســف إدريــس، أو زكريــا تامــر، أو محمــود شــق�، 

أو ســم�ة عــزام، أو أكــرم هنيــة، و�كــن أن يتنــاول موضــوع الــرصاع الحضــاري بــ¼ الــرشق والغــرب يف الروايــة العربيــة، أو الــرصاع 

العــرÒ اإلرسائيــيل يف الروايــة العربيــة أو قضايــا وظواهــر فنيــة يف القصــة القصــ�ة أو الروايــة أو املرسحيــة، و�كــن أن تـُـْدرَس نصــوص 

الشــعراء الروائيــ¼، أو الكتابــات النÜيــة للشــعراء العــرب البارزيــن، و�كــن أن تــدرس الســ�ة الذاتيــة يف األدب املــرصي أو العراقــي 

أو الفلســطيني، أو غ�هــا مــن فنــون النــÜ املختلفــة.

١0301456 األدب المقارن:
يــدرس تاريــخ األدب املقــارن: نشــأته وتطــوره، ومدارســه املختلفــة، املدرســة الفرنســية، واألمريكيــة، والروســية، واألملانيــة، ويــدرس 

موضوعــات األدب املقــارن وجهــود الدارســ¼ العــرب والفلســطيني¼ فيــه.

ويتوقــف أمــام صلــة األدب العــرÒ قد�ــه وحديثــه، بــاآلداب العامليــة، مثــل: ليــىل واملجنــون يف األدبــ¼ العــرÒ والعاملي/الفــاريس، 

وصلــة أÒ الطيــب بــاألدب اليونــاø القديــم، وأســطورة بج�ليــون بــ¼ برناردشــو وتوفيــق الحكيــم، وصلــة مــرسح ســعد اللــه ونــوس 

Õــرسح برتولــد بريخــت، وتأثــ� ت.س. إليــوت وغــ�ه مــن الشــعراء الغربيــ¼ مثــل لــوركا، بالشــعر العــرÒ املعــارص، وتأثــر نجيــب 

محفــوظ بالروايــة الغربيــة، روايــة بلــزاك وجيمــس جويــس، وتأثــر غســان كنفــاø بــاآلداب العامليــة، مثــل: وليــم فوكــ^ وروايتــه « 

الصخــب والعنــف»، ويــؤþ عــىل صــورة العــرÒ يف اآلداب الغربيــة وغ�هــا،  وصــورة الغــرÒ يف الروايــة العربيــة.

١0301157 المعاجم العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املعجــ�ت العربيــة مــن حيــث النشــأة، واملــدارس املعجميــة القد�ــة والحديثــة، ومنهجيــة ترتيــب 

الوحــدات اللغويــة يف املعجــ�ت املختلفــة املتمثلــة يف الرتتيــب الصــوÄ، ورائــد هــذا الرتتيــب الخليــل بــن أحمــد، يف معجــم العــ¼، 

والرتتيــب املتعلــق بالقافيــة، ورائــده الجوهــري يف معجــم الصحــاح، والرتتيــب األبتثــي أو األلفبــاñ، ورائــده الزمخــرشي يف معجــم 

أســاس البالغــة، ويقــف عــىل املعجــ�ت الحديثــة كمحيــط املحيــط، واملعجــم الوســيط، واملنجــد، ويبــّ¼ املحــاوالت الحثيثــة لصناعــة 

املعجــم التاريخــي، وجهــود املحدثــ¼ يف صناعــة املعجــ�ت اإللكرتونيــة، واملعجــ�ت املحوســبة، مــع تدريــب الطلبــة عــىل البحــث 

عــن الوحــدات املعجميــة يف املعجــ�ت كافــة.

١0301158 كتاب خاص في النحو أو اللغة:
يــدرُس الطلبــة يف هــذا املســاق مصــدراً مــن مصــادر النحــو أو اللغــة الرئيســة مــن أجــل أن يتدّربــوا عــىل قــراءة النصــوص القد�ــة، 

ويتعرفــوا إىل مناهــج أصحابهــا يف دراســة النحــو واللغــة، ويطّلــع الطلبــة عــىل مصــادر أخــرى تعينهــم عــىل «ثــل مــا يف هــذه املصــادر 

. وفهمه

١0301159 مشكالت اللغة العربية:
يهــدف هــذا املســاق إىل الوقــوف عــىل أبــرز التحديــات التــي واجهــت اللغــة العربيــة وتواجههــا، ثــم بيــان الجهــود التــي بذلهــا 

علــ�ء العربيــة يف ســبيل تجــاوز هــذه التحديــات ومعالجتهــا، ومنهــا التعريــب، واملصطلــح، والهويــة والعوملــة، والدعــوة إىل العاميــة، 

وقضايــا تيســ� العربيــة نحــواً وكتابــًة، واألخطــاء اللغويــة الشــائعة وســبل معالجتهــا.

١٠٣٠١١٦١ اللغة العبرية (2):
هــذا املســاق اســتمرار ملســاق اللغــة العربيــة 1، ويهــدف إىل التعمــق أكــÜ فأكــÜ يف معرفــة اللغــة العربيــة وموازنتهــا مــع اللغــة 

العربيــة، وكذلــك تدريــب الطالــب عــىل الرتجمــة إىل العربيــة وبالعكــس.
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١0301260 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بهــذا الفــرع مــن علــوم العربيــة، والوقــوف عــىل الجوانــب املختلفــة املتعلقــة بــه، ومنهــا: 

ــا،  ــ¼ بغ�ه ــة للناطق ــة العربي ــات معلمــي اللغ ــم، ومواصف ــا، وأهــداف املتعلمــ¼ واتجاهاته ــة وتعلمه ــ¼ اكتســاب اللغ ــرق ب الف

ــة،  ــة والخاص ــا العام ــم مناهجه ــها، وتصمي ــاليب تدريس ــده، وأس ــا ومعاه ــز تعليمه ــا، ومراك ــارات تدريبه ــا، ومه ــج تعليمه ومناه

ومشــكالت تعلّمهــا وتعليمهــا، ثــم تصميــم اختباراتهــا املختلفــة.

١0301261 البحث اللغوي عند العرب:
يتنــاول هــذا املســاق بيــان الجهــود اللغويــة التــي أســهم علــ�ء اللغــة فيهــا، ومــدى إفــادة علــ�ء العربيــة مــن الدراســات الفكريــة 

لــدى األمــم املعــارصة لهــم، كاليونــان والهنــود والفــرس، وبخاصــة يف مجــاالت املنهــج أو املناهــج الفكريــة املعــارصة لهــم، ويتنــاول 

مــدى إســهامهم يف بحــث قضايــا العربيــة التــي شــغلت فكرهــم يف القــرون األوىل، وينــدرج تحــت هــذا املســاق جهــود اللغويــ¼ 

العــرب يف اإلفــادة مــن علــوم الــكالم، واملنطــق، والفقــه ومــا إىل ذلــك، مــع اإلشــارة إىل أهــم املصــادر اللغويــة التــي وصفوهــا بحيــث 

أصبحــت قاعــدة أساســية يرجــع إليهــا الباحثــون املعــارصون.

0301262 اللغة العربية واإلعالم:
اللغــة وســيلة االتصــال والتواصــل، ومــادة اإلعــالم الرئيســية اللغــة، لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تدعيــم ملكــة الطالــب اللغويــة، 

وتقويــة قدرتــه عــىل التعبــ� عــن أفــكاره بلغــة ســليمة خاليــة مــن خطــأ اللســان والبنيــان، ويتتبــع األخطــاء اللغويــة يف الصحافــة 

ــل  ــال والتواص ــة واالتص ــالم واإلعالمي ــات اإلع ــاق مصطلح ــذا املس ــمل ه ــا، ويش ــا ويصّوبه ــز عليه ــرى، ويرك ــالم األخ ــائل اإلع ووس

والتداوليــة، وبعــض قواعــد الــرصف والنحــو مــع الرتكيــز عــىل العــدد واملثنــى والجمــوع، والنواســخ، والتوابــع، ورصــد األخطــاء الواردة 

يف هــذه املوضوعــات، والرتكيــز عــىل الجانــب اإلمــالñ، وبيــان األخطــاء وتصويبهــا، ويتنــاول بالــدرس املــواد اإلعالميــة املختلفــة، ومــا 

وقــع فيهــا مــن أخطــاء وتصويبهــا.

١0301363 علم اللغة االجتماعي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، وتتبــع التغــ�ات اللغويــة املتعلقــة باالزدواجيــة، وبيــان لغــة الجنســ¼، 

وذكوريــة اللغــة، ولغــة الحرفيــ¼، والتغليــب، ويوضــح أثــر البيئــة يف اللســان، ويركــز عــىل لغــة الخطــاب، والتداوليــة، والرباغ�تيــة، 

وبيــان النظريــات االجت�عيــة وعالقتهــا بتفســ� اللغــة.

١0301364 اللغة العربية والحاسوب:
يهــدف املســاق إىل الوقــوف عــىل أهميــة الحاســوب يف تدريــس اللغــة العربيــة والبحــث فيهــا، واإلفــادة مــن إمكاناتــه يف حوســبة 

 Òفرداتهــا وتراكيبهــا، ونحوهــا ورصفهــا، ونصوصهــا األدبيــة، واإلفــادة مــن برامجــه، ومــن الشــبكة العنكبوتيــة يف البحــث األدÕ ،اللغــة

واللغــوي.

١0301365 البالغة القرآنية والنبوية:
يتنــاول املســاق التعريــف بالبالغــة القرآنيــة، وبالغــة الحديــث النبــوي الرشيــف، ويســتعرض الجانــب األســلوÒ، وخصائــص التعبــ� 

الفنــي، ويتضمــن املســاق جانبــاً تطبيقيــاً عــىل نصــوص مختــارة مــن القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الرشيــف، وتحليــل هــذه 

النصــوص تحليــالً فنيــاً يكشــف أرسار النــص البالغــي وج�ليــات األســلوب.

١0301466 التفكير النحوي عند العرب:
ــس، ومــرص،  ــة، وبغــداد، واألندل ــة: البــرصة، والكوف ــه، واملــدارِس النحوي ــاول هــذا املســاق نشــأة النحــو العــرÒ، وأهــم رجاالت يتن

وموقــف نحــاة هــذه املــدارس مــن قضايــا أصــول النحــو: كالســ�ع، والقيــاس، والعامــل، والعلــة، أو مــن قضايــا نحويــة فرعيّــة، مــن 

أجــل أن يتبــّ¼ الطالــب مناهــج النحــاة، واختــالف أنظارهــم يف تنــاول قضايــا النحــو ومســائله.
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١0301467 الساميات المقارنة:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باللغــات الســامية، مــع الرتكيــز عــىل املوضوعــات اآلتيــة: اللغــة الســامية األم، وخصائــص اللغــات 

الســامية، وأوجــه الشــبه والخــالف بينهــا، ويتنــاول مكانــة اللغــة العربيــة بــ¼ اللغــات الســامية، ويقــدم املســاق æــاذج للمقارنــة بــ¼ 

هــذه اللغــات ملعرفــة مواطــن اإلتفــاق واالختــالف.
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج فيهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة القاهرةأستاذ دكتورأ.د. خليل عودة (عميد الكلية)

الجامعة األردنيةأستاذ دكتورأ.د. حمدي الجبايل

جامعة اإلسكندريةأستاذ دكتورأ.د. وائل أبو صالح

الجامعة األردنيةأستاذ دكتورأ.د. إحسان الديك

جامعة بامربغ- املانياأستاذ دكتورأ.د. عادل األسطة

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. نادر قاسم (رئيس القسم)

الجامعة األردنيةأستاذ مشاركد.رائد عبد الرحيم

الجامعة الحرة برل¼أستاذ مساعدد. غانم مزعل

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. سعيد شواهنة

جامعة القديس يوسفأستاذ مساعدد. جرب خض�

جامعة النيل¼أستاذ مساعدد. فتحي خرض

جامعة دمشقأستاذ مساعدد. مأمون مباركة

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. عبد الخالق عيىس
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الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس في اللغة االنجليزية وآدابها

رؤية البرنامج:
يــزود قســم اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة خريجيــه باملعرفــة والتدريــب الالزمــ¼ لجعلهــم مواطنــ¼ فاعلــ¼ 

يف الوطــن واملنطقــة العربيــة والعــاè، ولكــن دون ان ينســلخوا عــن ثقافتهــم وتراثهــم. كــ� أنــه ينمــي مهــارة التفكــ� الناقــد وإمكانــات 

البحــث العلمــي واكتســابهم للمعرفــة، ويشــجع القســم أيضــاً مبــادئ التوجيــه املهنــي والقيــادة وذلــك اســتجابة لواقــع العــاè يف التعلــم 

والتعليــم.

رسالة البرنامج:
ــز  ــث التمي ــا لتحضــ� الطــالب لفــرص وظائــف حي ــة وادئه ــم يف اللغــة االنجليزي ــا فــرص التعلّ ــة وآدابه يقــدم قســم اللغــة االنجليزي

والتفــوق هــ� املعيــاران املطلوبــان. كــ� تشــجع الدائــرة االبحــاث يف التعلــم أداًة لحــل املشــاكل. فالقســم يقــدم البيئــة التعليميــة التــي 

تــؤدي اىل التفكــ� الناقــد االبداعــي. ويأخــذ القســم عــىل عاتقــه مســؤولية تزويــد الســوق¼ الفلســطيني  والعــرÒ بالخريجــ¼ املتنوريــن 

ــاح  ــو النج ــم نح ــون طريقه ــق الخريج ــات، يش ــم الصعوب ــاً. ورغ ــاً وفكري ــم مهني ــ�د عليه ــن االعت ــن �ك ــاً والذي ــاً وقومي ــاً ووطني ثقافي

ليكونــوا قــادة يف نــرش املعرفــة واملعلومــات حيثــ� كان هنــاك حاجــة لهــا. ومــن خــالل دراســتهم، يتعلــم هــؤالء الطلبــة ويتدربــون ليكونــوا 

محاوريــن فصحــاء وكتابــاً يحرتمــون التنــوع. ويقــّدرون االفــكار التــي تختلــف عــن أفكارهــم.

أهداف البرنامج
أن يوظف الخريج مهاراته وخرباته يف اللغة االنجليزية وآدابها لخدمة مجتمعه وقضيته.• 

أن يكتسب مهارات التفك� النقدي واإلبداعي وحل املشكالت واتخاذ القرارات.• 

أن يسعى اىل نقل الثقافة إلحداث األثر الفكري املطلوب للتقارب الثقايف.• 

أن يكتسب القدرة عىل التعلم املستقل واملستمر.• 

ان يكتسب القدرة عىل العمل ضمن فريق وتقبل وجهات النظر املختلفة• 

مخرجات البرنامج:
تزويد املجتمع الفلسطيني وسوق العمل يف املنطقة بخريج¼ بحيث �تلكون القدرات واملهارات اآلتية:

 •.Òالقدرة عىل استخدام اللغة االنجليزية كتابة ومحادثة بصوره فعالة ويف سياقات مختلفة بشكلها الشفوي والكتا

الرتجمة من اللغت¼ والثقافت¼ العربية واالنجليزية وإليه� عىل حِد سواء.• 

كتابة البحث العلمي اللغوي واألدÒ لخدمة تخصصه.• 

 •.Òتدريس اللغة االنجليزية يف فلسط¼ و الوطن العر

الثقافة وامل�رسة التقنية الستخدامها يف الحياة وسوق العمل والتعليم والتعلم.• 
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خطة الدراسة وتشمل:
جدول متطلبات الجامعة اإلجبارية:

: Äمتطلبات الجامعة االجبارية (18 ساعة ) موزعة ك� يف الجدول اآل

م.س س.م اسم المساق رقم المساق
بال 0 انجليزي استدرا~ 10032100

بال 3 ثقافة إسالمية 10001011

بال 3 لغة عربيّة 10001021

امتحان املستوى أو مساق 32100 3 اللغة االنجليزيّة (1) 10001031

بال 3 دراسات فلسطينيّة         11000105

بال 1 خدمة مجتمع 10001081

بال 1 مهارات قيادة واتصال 10001171

بال 1 مقدمة يف الحاسوب 11000127

امتحان املستوى أو مساق 32100 3 اللغة االنجليزيّة (2) 10001231

جدول متطلبات البرنامج االجبارية:
متطلبات القسم  اإلجبارية (93 س.م):

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10306112  م.س. 1                 3ترجمة 1 10306331
10306331  م.س. 1                 3ترجمة 2 10306441
10306117  م.س. 1  10306222  م.س. 2  10306223 م.س. 3             3االدب االنجليزي : دراسة مسحية 10306226
10306225  م.س. 1                 3شكسب� 10306440
10306117  م.س. 1  10306222  م.س. 2  10306223 م.س. 3             3االدب االمريÁ : دراسة مسحية 10306335
10306117  م.س. 1                 3فن املرسحية 10306225
10306116  م.س. 1                 3علم النحو 10306221
10306113  م.س. 1                 3كتابة فنية 10306227
10306111  م.س. 1                 3املحادثة واالستيعاب الشفوي 10306224
10514314  م.س. 1                 3تربية عملية 1 10572403
10306330 ø10306116  م.س. 1                 3علم املعا
                 3قراءة 1 10306111
10306444 Ò10306226  م.س. 1                 3النقد االد
10306117  م.س. 1  10306223  م.س. 2               3الرواية 10306445
10306117  م.س. 1                 3القصة القص�ة 10306223
10306442  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10306499
10306227  م.س. 1                 3منهج البحث العلمي 10306442
10306330  م.س. 1                 3علم املقامية 10306334
10306220  م.س. 1                 3علم نظم االصوات 10306333
10306221  م.س. 1                 3علم بناء الكلمه 10306332
10306112  م.س. 1                 3قواعد اللغة االنجليزية وسياقاتها 10306115
                 3قواعد متقدمة 10306112
10306220  م.س. 1  10306221  م.س. 2               3مبادئ اساسية يف تدريس اللغة االنجليزية 10514314
10306116  م.س. 1                 3علم االصوات 10306220
                 3مقدمة يف االدب 10306117
                 3مقدمه يف اللغويات 10306116
10306111  م.س. 1                 3قراءة متقدمة 10306114
                 3كتابه 1 10306110
10306110  م.س. 1                 3كتابة وبحث 10306113
10306117  م.س. 1                 3الشعر 10306222
10306222  م.س. 1  10306223  م.س. 2  10306226 م.س. 3             3طرائق تدريس االدب 10306443
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جدول متطلبات البرنامج االختيارية:
متطلبات القسم االختيارية (9 س.م):

عىل الطالب ان يدرس 3 مساقات من املساقات ااآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10306226  م.س. 1                 3االدب الربيطاø يف القرن العرشين 10306356
10306334  م.س. 1                 3علم اللغة االجت�عي 10306462
10514314  م.س. 1                 3علم اللغة النفيس 10306463
10306335  م.س. 1                 3االدب املقارن 10306464
10306333  م.س. 1                 3مدارس علم اللغة 10306466
10306223  م.س. 1                 3االساط� الكالسيكية 10306353
10306335  م.س. 1                 3االدب االمريÁ يف القرن العرشين 10306461
10306224  م.س. 1                 3االتصال عرب الثقافات 10306355
10306333  م.س. 1                 3تاريخ اللغة االنجليزية 10306465
10306335  م.س. 1                 3موضوع خاص يف االدب 10306467
10572403  م.س. 1                 3تربية عملية 2 10572406
10306333  م.س. 1                 3لغويات مقارنة 10306354
10306330  م.س. 1                 3تحليل الخطاب 10306460
10306223  م.س. 1                 3الس�ة الذاتية 10306351
10306222  م.س. 1                 3العرص الرومانيس 10306352

المساقات الحرة إن وجدت:

مساقات حرة اجبارية (4 س.م) (مساقان، لكل مساق ساعت¼ معتمدت¼)

املساقات اإلجبارية : 31 مساقاً . كل مساق 3 ساعات = (93 ساعة معتمدة ) 
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وصف المساقات
10306110 كتابة   (1)       

يبــدأ هــذا املســاق Õراجعــة الجمــل ثــم ينتقــل إىل الفقــرة. ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل كتابــة الجملــة االفتتاحيــة وتطويرهــا إىل 

فقــرة مرتابطــة باســتع�ل عــدة طــرق. كــ� يتــم تدريــب الطلبــة عــىل تعبئــة الطلبــات بأنواعهــا، وكتابــة الســ�ة الذاتيــة والرســالة 

ــة املقــال يف الجــزء األخــ� مــن هــذا  ــة جــزءاً مــن هــذا املســاق. إىل جانــب التعــرض إىل كتاب املرفقــة. وإجــراء مراجعــات قواعدي

املســاق.

ة (1)   10306111  قراء
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارات االســتيعاب مثــل تحديــد األفــكار والتفاصيــل املتعلقــة بهــا، وفهــم املفــردات مــن خــالل النــص، 

واالســتنتاج، والتمييــز بــ¼ التفســ� الحــريف وغــ� الحــريف، ثــم تنميــة مهــارة تلخيــص الفكــرة العامــة. والجــزء الكتــاÒ مــن املســاق 

يركــز عــىل طريقــة أخــذ املالحظــات، وبنــاء حصيلــة مفــردات، وتعبئــة النــ�ذج، وكتابــة التلخيــص والفقــرة وكتابــة اإلعالنــات. أمــا 

الجــزء القواعــدي فيــه ف�كــز عــىل األفعــال، وأشــكال الكلمــة، والجمــل الرشطيــة وصيــغ الســؤال.

12103061 قواعد متقدمة    
يســتخدم هــذا املســاق األســلوب االنتقــاñ يف دراســة قواعــد اللغــة. ويعــرض الطــالب لرتاكيــب لغويــة متقدمــة ومعقــدة وربطهــا 

باملعــاø واالســتع�الت واملواقــف.

10306113 كتابة وبحث    
يســتعرض هــذا املســاق يف البدايــة كيفيــة كتابــة الفقــرة وينتقــل منهــا إىل الرتكيــز عــىل كتابــة املقالــة. ويتعلــم الطلبــة يف املســاق 

أيضــا أنواعــاً مختلفــة مــن املقــاالت: الوصــف، واملقارنــة والتعريــف واإلقنــاع والتصنيــف وكيفيــة كتابتهــا. ويركــز املســاق أيضــا عــىل 

كتابــة املقدمــة، والخا«ــة والفكــرة الرئيســة. ويتعلــم الطلبــة يف املســاق كيفيــة تحريــر كتاباتهــم وكيفيــة اإلجابــة عــن أســئلة إنشــائية 

APA و MLA  حــول نصــوص أدبيــة. وبصــورة مختــرصة يقــدم املســاق فكــرة عــن كيفيــة كتابــة ورقــة بحــث حســب نظــام

ة متقدمة   10306114 قراء
يَعــّد هــذا املســاق امتــداداً ملــا ســبقه مســتخدماً اســرتاتيجيات وتقنيــات متطــورة ملســاعدة الدارســ¼ لتطويــر قدراتهــم يف القــراءة 

والتفكــ�. وســيتعرف الدارســون إىل املبــادئ األساســية للقــراءة والتفكــ� النقــدي، وســيقوم الدارســون بتحليــل النصــوص املختلفــة 

للتعــرف إىل الحقائــق واملغالطــات واالدعــاءات والفرضيــات وأســاليب النقــاش. كــ� سيســهم هــذا املســاق يف حمــل الــدارس عــىل 

تحليــل الخطــاب اللغــوي وصــوالً إىل التعامــل مــع مهــارات إدراكيــة كالتحليــل واالفــرتاض والتقييــم. كــ� يتضمــن املســاق نشــاطات 

تؤكــد أهميــة «ييــز أæــاط الخطابــة وأنــواع النصــوص املختلفــة. ومــن الجديــر بالذكــر إن املســاق يرمــي إىل «كــ¼ الطالــب مــن 

تطويــر ذخ�تــه اللغويــة ومفرداتــه. ومــن أجــل هــذا كلــه يســتخدم الطــالب مــادة علميــة تتضمــن كتبــاً وجرائــد، ومقــاالت وروايــات 

ــص  ــة والتلخي ــة واملتأني ــراءة الرسيع ــل والق ــتنباط والتحلي ــىل االس ــه ع ــدارس قدرت ــي�رس ال ــعرية. وس ــادة ش ــ�ة وم ــاً قص وقصص

واالســتيعاب، كــ� ســيُعطى الــدراس الفرصــة لتحســ¼ قدرتــه عــىل القــراءة باســتخدام الكتابــة، والنقــاش والتقاريــر الشــفوية.

10306115 قواعد اللغة االنجليزية وسياقتها    
يقــدم هــذا املســاق قواعــد اللغــة االنجليزيــة  بهــدف «كــ¼ الطلبــة مــن تطويــر معرفتهــم بقواعــد اللغــة االنجليزيــة عــىل عــدة 

ــة  ــة والتحويلي ــد الرتكيبي ــة بالقواع ــة الطلب ــع معرف ــط ويراج ــث يرب ــية االوىل حي ــة الدراس ــىل املرحل ــاص ع ــز خ ــتويات برتكي مس

وقواعــد اللغــة البيداغوجيــة التــي ســوف يتــم تناولهــا يف هــذا املســاق مــن أجــل تطويــر قدرتهــم عــىل التعامــل مــع مشــاكل الطلبــة 

مــع قواعــد اللغــة االنجليزيــة عنــد الكتابــة والحديــث، وســوف يتنــاول املســاق وحــدات القواعــد املختلفــة مــن ناحيــة ســلميتها، 

وقبولهــا، ومناســبتها وغموضهــا فضــالً عــن جانــب عمــيل يتعلــق بالتحليــل القواعــدي.

16103061 مقدمة في اللغويات  
هذا املساق عبارة عن مقدمة يف دراسة اللغة، متضمنة فروع اللغويات وعالقتها بغ�ها من املجاالت.
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مقدمة في األدب  17103061   
يعــرف هــذا املســاق الطلبــة بالنظريــات املختلفــة ملعنــى األدب. ومــن خــالل دراســة نصــوص أدبيــة ممثلــة، يتعلــم الطلبــة املبــادئ 

األساســية للتفســ� األدÒ وعنــارص بنيــة األشــكال األدبيــة املختلفــة مثــل القصــة القصــ�ة والروايــة واملرسحيــة والشــعر.

10306220 علم األصوات  
لقــد صمــم هــذا املســاق ليقــدم للــدارس وصفــا ألهــم األصــوات وطبيعتهــا قبــل ان يتعلــم الطالــب كيفيــة اســتخدام  أعضــاء النظــق 

عــىل امتــداد القنــاة الصوتيــة التــي تســتخدم إلنتــاج أصــوات اللغــة املختلفــة . ان هــذا املســاق يقــوم عــىل تدريــب الطلبــة عــىل 

املســتوى الســمعي والنطقــي وكيفيــة إنتــاج األصــوات و«ييزهــا ووصفهــا.

10306221 علم النحو   
يتم الرتكيز يف هذا املقرر عىل النحو، وعىل الجانب النظري والتطبيقي لتحليل قواعد اللغة اإلنجليزية الحديثة.

10306222 الشعر   
يــزود هــذا املســاق الطلبــة بتحليــل دقيــق للغــة الشــعر وخواصــه األســلوبية وذلــك مــن خــالل دراســة مختــارات واســعة مــن الشــعر 

ــان والعــروض وأدوات  ــاء والبي ــدرس يف هــذا املســاق البن ــي ت ــز عــرب العصــور . وتشــمل الخصائــص الشــعرية الت ــزي املتمي االنجلي

الصــوت املختلفــة التــي يســتخدمها الشــعراء يف إبــداع الصــور الشــعرية. كذلــك يقــدم املســاق أشــكاالً شــعرية مختلفــة كالشــعر 

الرواñ/امللحمــي والقصــيص واملرسحــي واملناجــاة/ املونولــوج والشــعر الغنــاñ/ الســونيت واملرثــاة، وغ�هــا مــن القصائــد الغنائيــة، 

وكذلــك الشــعر الحــر املعــارص.

10306223 القصة القصيرة   
يقــدم هــذا املســاق إىل الطلبــة قــراءات يف األدب الــرواñ القصــ� يف فــرتات زمنيــة مختلفــة وتقاليــد أدبيــة متنوعــة . ويــدرب الطلبــة 

عــىل كيفيــة اســتخدام مصطلحــات أدبيــة وفنيــة يف أثنــاء تحليــل قصــص قصــ�ة مختــارة والكتابــة عنهــا. ويركــز هــذا املســاق عــىل 

الكتــاب البارزيــن يف القــرن التاســع عــرش والقــرن العرشيــن.

10306224 محادثة واستيعاب شفوي 
ــىل  ــم ع ــة، وتدريبه ــم اإلنجليزي ــم مفرداته ــادة حج ــمعية، وزي ــة والس ــالب الكالمي ــارات الط ــر مه ــاق إىل تطوي ــذا املس ــدف ه يه

اســتع�الت اللغــة. ويتــدرب الطــالب عــىل اســتخدام اإلنجليزيــة الرســمية وغــ� الرســمية يف مواقــف مختلفــة. كــ� يســعى املســاق 

إىل تحقيــق أهدافــه عــن طريــق النشــاطات الج�عيــة، والنقاشــات، واقتبــاس األدوار، وســ�ع األرشطــة... الــخ.

10306225 فن المسرحية  
ــة املعــارصة، ويهــدف إىل  ــى الحقب ــاø وحت ــة مــن العهــد االغريقي/اليون ــع األعــ�ل املرسحي ــدرس الطالــب يف هــذا املســاق روائ ي

مســاعدة الطالــب عــىل فهــم البنــاء املرسحــي والوظيفــة االجت�عيــة للفــن املرسحــي. ويعــرض هــذا املســاق لكتــاب مــن أمثــال 

ــرت وغ�هــم. ســوفوكليس وشكســب� وشــو وبيكيــت وبين

10306226 األدب اإلنجليزي: دراسة مسحية 
يســاعد هــذا املســاق الطالــب عــىل تكويــن صــورة عامــة وكافيــة عــن تطــور االدب االنجليــزي  عــرب العصــور ، وخاصــة منــذ  عــرص 

النهضــة ، وتحديــدا يف ســياق العالقــة التبادليــة ، الديالكتيكيــة بــ¼ املجتمــع وظروفــه بأوســع معانيهــا.

10306227 كتابة فنية 
ــة.  ــة والبيتي ــة الصفي ــة وذلــك مــن خــالل الكتاب ــة والتعب�ي ــة الفنيــة واألدبي ــة عــىل الكتاب يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطلب

ويتعلــم الطلبــة كيفيــة كتابــة الرســائل والســ�ة الذاتيــة، ومراجعــات الكتــب والتقاريــر واملشــاريع واملقــاالت عــىل اختالفهــا وخاصــة 
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كيفيــة الكتابــة عــن األدب: الخيــال، والشــعر واملــرسح. ويركــز املســاق أيضــاً عــىل تدريــب الطلبــة عــىل تحريــر النصــوص املكتوبــة 

مــن خــالل مراجعتهــا وتقو�هــا مــن ناحيــة الشــكل واملضمــون.

10306330 علم المعاني  
يف هــذا املســاق يتعــرض الطــالب إىل املفاهيــم الرئيســة لعلــم املفــردات مثــل اللفــظ واملعنــى والعالقــة بينهــ�، ومعنــى الجملــة 

ولفظهــا، وحــروف الجــر. يتعــرض الطــالب كذلــك إىل طبيعــة املنطــق واملعــاø مــن الناحيــة املعنويــة.

10306331 ترجمة1  
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطلبــة عــىل اكتســاب القواعــد األساســية يف الرتجمــة مــن واىل اللغتــ¼: العربيــة واإلنجليزيــة، 

ويعطــي املســاق الطلبــة التدريــب الــكايف يف ترجمــة الجمــل البســيطة واملركبــة يف اللغتــ¼ العربيــة واإلنجليزيــة. ويتضمــن املســاق 

تدريــب الطلبــة عــىل ترجمــة نصــوص متنوعــة يف مباحــث مختلفــة. ويركــز املســاق أيضــا عــىل املواطــن الصعبــة يف الرتجمــة مــن واىل 

اللغتــ¼ وخاصــة فيــ� يتعلــق باالختــالف بــ¼ اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة يف ترتيــب أجــزاء الــكالم، وموقــع الصفــات واألســ�ء 

الــخ. كــ� أن املســاق يســتقيص تأثــ� االختالفــات الثقافيــة عــىل الرتجمــة و يقــدم موجــزا حــول نظريــات الرتجمــة.

10306332 علم بناء الكلمة   
ــك االصطالحــات  ــة للكلمــة Õــا يف ذل ــة الداخلي ــم اللغــة بوصفــه نصــاً يف البني ــروع عل ــاء الكلمــة (الــرصف): هــو أحــد ف ــم بن عل

والكلــ�ت املركبــة. وتركــز املــادة بشــكل أســايس عــىل علــم الــرصف يف اللغــة االنجليزيــة وتتنــاول يف هــذا املضــ�ر آخــر التطــورات 

والنظريــات فيــ� يخــص اللغــة االنجليزيــة بشــكل خــاص، ولغــات عامليــة أخــرى بشــكل عــام.

10306333 علم نظم األصوات  
يقــوم هــذا املســاق عــل تطويــر مفاهيــم نظريــة يتعلمهــا الــدارس يف مســاق ســابق بحيــث يصبــح قــادراً عــىل «ييــز أصــوات اللغــة 

االنجليزيــة قبــل البــدء يف تحليــل املظاهــر الصوتيــة األخــرى املرتبطــة بالعنــارص الديناميكيــة وكيفيــة اســتخدامها يف الخطــاب العــام. 

وتتمثــل هــذه املظاهــر بتحليــل أæــاط النــربة والقافيــة والتنغيــم التــي «كــن الطالــب مــن القيــام بدراســات مقارنــة لتحليــل أنظمــة 

وقوانــ¼ الصــوت التــي «يــز اللغــة االنجليزيــة عامــة ومختلــف املهــارات للناطقــ¼ باللغــة االنجليزيــة .
 

10306334 علم المقامية   
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة علــم املقاميــة باالعتــ�د عــىل النــص ومســتخدم اللغــة بوصفهــ� أهم عنــارص فهــم اللغــة ومكوناتها. 

ــادب ، األفعــال اإلجرائيــة  ــة الــكالم الفعــيل ، نظــرة الت ــا املهمــة يف علــم املقاميــة مثــل نظري ويغطــي هــذا املســاق بعــض القضاي

ونظريــة املشــاركة ومبادئهــا. اىل جانــب ذلــك يهــدف املســاق اىل التعــرف اىل دور الثقافــة يف تحييــد ســوء الفهــم يف الســلوك اللغــوي 

مــن خــالل دراســة مــا يعــرف االن باملقاميــة عــرب الثقافــات.

 
10306335 األدب األمريكي : دراسة مسحية  

يستعرض هذا املساق األدب األمريÁ: أشكاال، وأساليب، وتقنيات، وموضوعات ورؤى من الفرتة الكولونيالية إىل القرن العرشين.

 
10306440 شكسبير  

يهتــم هــذا املســاق بالفــن املرسحــي لشكســب� إىل جانــب تقنياتــه وأســاليبه، والرؤيــة األدبيــة لهــذا الفــن. ويــدرس الطــالب يف هــذا 

املســاق أæاطــاً مختلفــة مــن املرسحيــات، تعكــس تطــور تقنيــات هــذا الكاتــب املرسحــي.

 
10306441 ترجمة2 

يركــز هــذا املســاق عــىل تدريــب الطلبــة عمليــا عــىل مهــارات الرتجمــة لنصــوص متنوعــة، وخاصــة ذات العالقــة باالقتصــاد واألعــ�ل 

ــ¼  ــة مــن  واىل  اللغت ــة عــىل الرتجمــة الفوري ــدرب الطلب ــة). كــ� يت ــة (الرتويجي ــة)، وغ�هــا مــن املجــاالت واملــواد الدعائي (الفني

العربيــة واالنجليزيــة يف نصــوص وســياقات متنوعــة.
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10306442 منهج البحث العلمي   
يركــز املســاق عــىل التفكــ� النقــدي وتعليــم الطلبــة كيفيــة كتابــة البحــوث اللغويــة واألدبيــة، وذلــك مــن خــالل تحديــد املوضــوع 

وجمــع املصــادر واملراجــع واالقتبــاس والتوثيــق داخــل النــص املكتــوب. ويعــرف املســاق الطلبــة بكيفيّــة تصميــم االســتبانة لجمــع 

ــم املصــادر املســتخدمة  ــة تقيي ــة وكيفي ــة األخــرى، واســتع�ل املكتب ــالت واألدوات البحثي ــات حــول املوضــوع وإجــراء املقاب البيان

واإلفــادة منهــا. ويتنــاول املســاق أربعــة موضوعــات يف علــم اللغــة النظــري والتطبيقــي، وتحريــر النصــوص، وتاريــخ األدب، والنقــد 

األدÒ إىل جانــب نظريــة النقــد األدÒ ودور الباحــث يف املجتمــع.

  
10306443 طرائق تدريس األدب   

يغطــي الجانــب النظــري لهــذا املســاق املناهــج و األســاليب املتنوعــة لتدريــس األدب . أمــا التطبيــق العمــيل ف�كــز عــىل تصميــم 

النشــاطات الصفيــة ، والواجبــات والنقاشــات املختلفــة يف الجلســات الصفيــة الكاملــة التــي تظهــر معرفــة الطالــب بكيفيــة اســتخدام 

األدب كوســيلة لتعليــم املهــارات اللغويــة لطلبــة اللغــة االنجليزيــة كلغــة أجنبيــة .

 
10306444 نقد أدبي     

يعــرض املســاق للنقــد األدÒ بــدءاً بأرســطو حتــى العــرص الحديــث، مــع الرتكيــز عــىل النظريــة النقديــة الحديثــة ومــا بعدهــا. إذ 

يقــرأ الطالــب بعمــق نصوصــاً «ثــل النظريــة الكالســيكية، الكالســيكية الجديــدة والرومانســية الحديثــة ومــا بعدهــا. كــ� يــدرس 

ــل  ــة، والتحلي ــة، والتفكيكي ــطورية، والبنيوي ــة األس ــة كالنظري ــة مختلف ــÜ حداث ــة وأك ــة حديث ــب نقدي ــات ومذاه ــب نظري الطال

ــات يف  ــق هــذه النظري ــدرب عــىل تطبي ــب يت ــة االســتع�ر. كــ� أن الطال ــا بعــد حقب ــة م النفــيس، واملاركســية، والنســوية، ونظري

ــة وتفســ�ها. ــل نصــوص أدبي تحلي

10306445 الرواية    
يتنــاول هــذا املســاق قــراءات يف الروايــة االنجليزيــة: الربيطانيــة واالمريكيــة، عــىل نحــو خــاص، وتلــك التــي أبدعتهــا شــعوب أخــرى، 

مكتوبــة باالنجليزيــة أصــالً، أم مرتجمــة اليهــا، عــىل نحــو عــام. ولذلــك يتطلــب املســاق مــن الطالــب ان يقــرأ بانتظــام وباســتمرار 

مســاطر كالســيكية (Õعنــى رفيعــة املســتوى) مــن الروايــة االنجليزيــة عــرب العصــور، بــدءاً مــن القــرن 16 امليــالدي، وصــوالً اىل الروايــة 

االلكرتونيــة هــذه االيــام. كــ� يتطلــب املســاق مــن الطالــب ان �ــارس الكتابــة النقديــة حــول مــا يقــرأه، وبشــكل منتظــم أيضــاً، عــىل 

مســتويات الفقــرة والخاطــرة واملقالــة، ورÕــا مــا هــو أطــول مــن هــذا أيضــاً.

وللمســاق كذلــك طمــوح ابداعــي، وخاصــة للطالــب الــذي �تلــك موهبــة للروايــة واهت�مــاً بهــا. حيــث يحفــز املســاق الطالــب عــىل 

كتابــة قصتــه، مــن وجهــة نظــر واقعيــة، محــاكاًة أوالً، وانتهــاء بإبــداع أصيــل. وُ�كــن لهــذا النشــاط األخــ� أن يأخــذ شــكل عمــل 

متواصــل خــالل الفصــل، ورÕــا ملــا بعــد انتهائــه ايضــاً.

10306499 مشروع تخرج  
هــو بحــث أصيــل يــدرب الطالــب عــىل إعــداده مــن الفــه اىل يائــة طــوال فــرتة الفصــل ليربهــن عــىل تحصيلــه اللغــوي واملعــريف 

ويكــون إعــداده مــؤرشاً عــىل أن لــدى الطالــب املقــدرة عــىل معالجــة مشــكل بحثيــة وجمــع املعلومــات وتحليلهــا والتوصــل إىل 

نتائــج حــول تلــك املشــكلة. ويســجل يف هــذا املســاق الطلبــة املتوقــع تخرجهــم يف ذلــك الفصــل ثــم يقومــون باختيــار موضوعــات 

بحثيــة يف أي مجــال يف اللغــة أو األدب أو اللغويــات والرتجمــه، ثــم يعملــون بــإرشاف مرشــديهم عــىل إنهــاء الورقــة حســب أســس 

البحــث والتحليــل العلمــي ومتطلباتهــ�.
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المساقات االختيارية  3 مساقات 
10306351 السيرة الذاتية   

ينصــب اهتــ�م هــذا املســاق عــىل الســ�ة الذاتيــة بوصفــه لونــاً مــن ألــوان األدب اإلنجليــزي واألمريــÁ. والســ�ة الذاتيــة بوصفهــا 

لونــاً أدبيــاً مســتقالًَ يجــب أن يتميــز عــن الدافــع العــام املتعلــق بالســ�ة الذاتيــة املندمــح فعليــا يف الكثــ� مــن األعــ�ل األدبيــة. أمــا 

الســ�ة الذاتيــة الزائفــة (مــا يشــبه الســ�ة الذاتيــة)، فهــي أداة شــائعة يف القصــة، و بعــض الروايــات �كــن أن تكــون ســ�اً ذاتيــة 

ــث يعــّد القديــس اوغســط¼  ــة إىل جذورهــا، حي ــع الســ�ة الذاتي ــد يتتب ــة. إن منهاجــا طموحــا لهــذا املســاق ق ــب قصصي يف قوال

أول كاتــب ســ�ة يف األدب اإلنجليــزي، بينــ� يَُعــّد بنيامــ¼ فرانكلــ¼ أبــاً للســ�ة الذاتيــة األمريكيــة. ويف القــرن العرشيــن اكتســبت 

الســ�ة الذاتيــة قــوة دافعــة، حيــث هنــاك اهتــ�م متزايــد بحيــاة املشــاه� واهتــ�م أصيــل بصناعــة الــذات العصاميــة لرجال ونســاء. 

مــن املمكــن دا;ــا جمــع قا;ــة مــن الســ� الذاتيــة التــي �كــن أن تكــون «ثيــال زمنيــا لتطــور الســ�ة الذاتيــة بوصفهــا لونــاً أدبيــاً، 

وللموضعــات واألدوات والخصائــص املختلفــة للســ�ة الذاتيــة باعتبارهــا فنــاً. ويشــجع الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل قــراءة أكــرب كــم 

مــن الســ� الذاتيــة، وعــىل فحــص الخصائــص املشــرتكة لهــذا اللــون األدÒ بعــ¼ ناقــدة يف مظاهرهــا املختلفــة.
 

10306460 تحليل الخطاب    
يهــدف هــذا املقــرر إىل تعريــف الطالــب Õفهــوم مصطلــح الخطــاب الــذي يشــ� إىل نقلــة نوعيــة يف توجهــات علــم األلســنية باعتــ�د 

الخطــاب وحــدًة يف التحليــل بــدالً مــن الجملــة التــي اعتمدهــا علــ�ء األلســنية األوائــل، ويتعــرف الطالــب إىل املفاهيــم اآلتيــة:

استيعاب اللغة من خالل ربطها بعنارص السياق التي تشمل املتكلم/الكاتب واملستمع/القارئ واملوضوع.• 

 •.(Rheme) واملسند (,eme) ترتيب املعلومة يف النص وتقسيمها إىل املسند إليه

األلفــاظ التــي تعكــس اإلطــار املرجعــي والعقائــدي للكاتــب مثــل ألفــاظ التقييــم، واأللفــاظ الخاصــة بالخطــاب العنــرصي، وألفــاظ • 

الخطــاب الدينــي، والخطــاب اليســاري، والخطــاب النســوي... الــخ.

األدوات اللغوية الخاصة بالتباعد االجت�عي ب¼ املتكلم واملستمع مثل األلفاظ التي تعكس الرسمية والالرسمية يف اللغة.• 

العبارات الخاصة بنظام اإلشارية Deiris، وعبارات التخاطب املؤدب، والتخاطب الالرسمي والودي.• 

س�ت الخطاب الشفوي، والخطاب املكتوب، واألدوات اللغوية املناسبة لكل واحد منه�.• 

10306352 العصر الرومانسي  
موضــوع هــذا املســاق يرتكــز يف الثــورة األدبيــة (النظريــة الج�ليــة الرومانتيكيــة ومقارنتــه مــع البويطيقــا النيوكالســيكيه) املضــادة 

ــز عــىل الشــعر، ويتطلــب  ــدأت يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش. ويكــون الرتكي ــي ب ــذ، الت ــة الســائدة عندئ ــة الج�لي ــة األدبي للرؤي

ــرون،  ــس وباي ــ�دج، وشــييل، وكيت ــردزورث، وكول ــك، وي ــل أعــ�ل بلي ــا مث ــار األدÒ وتحليله ــل هــذا التي ــراءة أشــعار «ث املســاق ق

وكذلــك الفكــر الرومانــيس يف أæــاط أدبيــة أخــرى.

10306461 األدب األمريكي في القرن العشرين  
هــذا مســاق قــراءات يف األدب األمريــÁ يف القــرن العرشيــن، يهــدف إىل تقديــم بعــض أبــرز الكتــاب األمريكيــ¼ يف القــرن العرشيــن 

يف األلــوان األدبيــة املختلفــة: الشــعر، والقصــة، واملرسحيــة، والســ�ة (عمومــا) والســ�ة الذاتيــة. ومــن أبــرز هــؤالء الكتــاب الذيــن 

ال يخلــو منهــم أي منهــاج ملســاق كهــذا تقريبــا: روبنســون، وفروســت، وباونــد، واليــوت، وكمينغــز، وســتيفنز، وويليامــز، ولويــل، 

وسكســتون، وبــالث، وهمينغــواي، وفولكــ^، وســتاينبك، ورايــت، وهيــوز، واليســون، وبيلــو، واونيــل، وتينيــيس ويليامــز، وألبــي و بركا. 

إىل جانــب ذلــك، فــإن أدب القــرن العرشيــن وخاصــة املعــارص منــه، يتميــز بالتعدديــة الثقافيــة والعرقيــة. وقــد يختــار املــدرس أن 

يضيــف بعــض الكتــاب مــن أعــراق أخــرى Õــا يف ذلــك مجموعــة األفرو-أمريكيــ¼. ويشــجع الطلبــة عنــد دراســتهم أعــ�ل كتــاب مــن 

القــرن العرشيــن عــىل البحــث عــن الحوافــز العامــة للقــرن العرشيــن، والحــركات والدوافــع وامليــول الفريــدة والحديثــة.

10306462 علم اللغة االجتماعي  
يتنــاول املســاق دراســة لوظيفــة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، والتغــ�ات اللغويــة عــن طريــق عــرض مفاهيــم مثــل الفصحــى وغــ� 

ــن،  ــك البيجنايزيش ــه، وكذل ــع نفس ــها يف املجتم ــة نفس ــن اللغ ــكل¼ م ــتع�ل ش ــة، أو اس ــة اللغ ــات، وازدواجي ــى، واللهج الفصح

ــة. ــط اللغ ــب تخطي والكريواليزيشــن إىل جان

10306463 علم اللغة النفسي  
يدرس هذا املساق العالقة ب¼ اللغة والعقل في� يتعلق بالفهم والتسلسل وتعلم اللغة، وامليزات العاملية للغة املكتسبة.
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10306464 األدب المقارن  
ــن األدب  ــة م ــب مختلف ــة جوان ــة ملقارن ــه الفرص ــارن، ويعطي ــة يف األدب املق ــات املختلف ــب بالنظري ــاق الطال ــذا املس ــرف ه يع

ــبه  ــه الش ــة أوج ــل دراس ــن أج ــي م ــايف والتاريخ ــب الذهني/الثق ــن املذه ــب كال م ــتخدم الطال ــوف يس ــرÒ. وس ــزي والع اإلنجلي

واالختــالف بــ¼ هذيــن الرتاثــ¼ األدبيــ¼. كــ� يتعــرض الطالــب ملوضــوع التأثــر والتأثــ�، لرؤيــة كيــف يفــرتض ويتفاعــل كل مــن 

ــ¼ مــع اآلخــر. ــن الرتاث هذي

10306465 تاريخ اللغة اإلنجليزية
.øدراسة لتطور اللغة اإلنجليزية من الناحية التاريخية، والرتكيز عىل التغ�ات الصوتية، والرتكيبية واملفردات واملعا

10306466 مدارس علم اللغة 
يعــرف هــذا املســاق الطلبــة بالنظريــة اللغويــة عمومــا، و�ســح بشــكل نقــدي النظريــات املختلفــة يف علــم اللغــة مثــل النظريــة 

ــة  ــب النظري ــ�ث، إىل جان ــة ف ــة ونظري ــة، والوظيفي ــة، والرتكيبي ــة)، والتاريخي ــانيات العربي ــوروث اللس ــك م ــا يف ذل Õ) ــة التقليدي

ــة. ــة - التوليدي التحويلي

10306353 األساطير الكالسيكية 
بدايــة، يعــرض هــذا املســاق الطالــب للمــوروث االغريقــي - الرومــاø األســطوري واإلنجيــيل الــذي يحتاجــه الطالــب لفهــم التلميــح 

واإلشــارة كليــة الوجــود يف األدب اإلنجليــزي، خاصــة منــذ عــرص النهضــة ومــا تــاله. ثــم ينتقــل هــذا املســاق لفحــص الدافــع / الهاجس 

ــه،  ــ¼، وســ�فانتيس، ودانتي ــيل، ومونت ــل اراســموس، ومكيافيل ــره مث ــة عــرص النهضــة وفك ــالم ثقاف ــات أع ــايل يف كتاب ــي والخي الفن

ورابليــه ورÕــا بيــرتارك، و(ادمونــد) ســبنرس، وشكســب� وميلتــون، مــن بــ¼ آخريــن.

10306354 لغويات مقارنة 
ــا  ــة ودراســة أخطــاء املتعلمــ¼ للغــة، وم ــة واإلنجليزي ــ¼ اللغــة العربي ــة ب ــق يف املقارن ــة والتطبي يركــز هــذا املســاق عــىل النظري

ــة. يتضمــن ذلــك مــن مشــاكل تعلــم لغــة أجنبي

10306355 االتصال عبر الثقافات 
يهــدف  هــذا املســاق إىل إتاحــة الفرصــة للطلبــة، للتعامــل مــع النتاجــات الثقافيــة مــن وجهــات نظــر واســعة، Õــا يف ذلــك بيئاتهــم 

ــة يف اســتيعاب النصــوص  ــة والنقدي ــة مهاراتهــم التحليلي ــة يف تنمي ــة. وسيســاعد املســاق الطلب ــة واالقتصادي السياســية واالجت�عي

الثقافيــة واألكاد�يــة يف اللغــة االنجليزيــة ويفتــح العيــون عــىل عــواè تقــع وراء نطــاق تجاربهــم املبــارشة. إن إحــدى التأكيــدات 

ــة تطــل عــىل مســاحة عريضــة مــن املــواد املختلفــة التــي �كــن أن  ــة الثقافــة هــي أن وجهــات نظرهــا الفكري ــة لنظري الجوهري

هــا جميعهــا نصيــة، وبالتــايل قابلــة للتفســ�. تتضمــن املــادة التــي ســيتناولها املســاق بعــض األعــ�ل األدبيــة وكذلــك األفــالم،  نَُعد+

ــوم  ــذا يق ــة، وله ــ�ت مع�ري ــات سياســية، وتصمي ــة، وخطاب ــاالت صحفي ــون، ومق ــون، والصــور، والكارت ــو والتلفزي ــج الرادي وبرام

املســاق بتزويــد الطلبــة بــأدوات نظريــة ووجهــات نظــر نقديــة مــن أجــل اســتجواب هــذه النصــوص. وأخــ�اً يتوقــع أن يقــوم الطلبــة 

بتدويــن ردود فعلهــم للقــراءات وإثــارة األســئلة حولهــا، مــن أجــل مناقشــتها يف قاعــة املحــارضات.

10306356 األدب البريطاني في القرن العشرين 
ــث،  ــاø الحدي ــا األدب الربيط ــق عنه ــي انبث ــة الت ــية واالجت�عي ــة، والسياس ــة الفكري ــب أوال بالخلفي ــاق الطال ــذا املس ــرف ه يع

ــة  ــة النقدي ــب بالتطــورات يف النظري ــك يعــرف املســاق الطال ــذا األدب، وكذل ــي له ــاج الفن ــم النت ــي تحك ــة الت ــة الج�لي وبالنظري

ــددة  ــة متع ــع أدبي ــم، روائ ــب، ويقي ــدرس الطال ــ� ي ــة. ك ــة الثاني ــذ الحــرب العاملي ــزي من ــي شــكلت األدب اإلنجلي ــات الت والتقني

ــة. ــة املختلف ــواع األدبي ــ¼ يف األن ــ¼ مبدع ــوان ملؤلف األل

10306467 موضوع خاص في األدب 
يركــز هــذا املســاق عــىل أيــة شــخصية أو حركــة أو موضــوع أدÒ يــراه املــدرس مهــ�ً وخاصــة مــع بدايــة الحداثــة الفنيــة أو اخــر 

القــرن التاســع عــرش مــرورا بالقــرن العرشيــن ومــا تــاله.
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أعضاء الهيئة التدريسية
الجامعة التي تخرج منهاالرتبه العلميةاألسم 

جامعة تنيس/نوكسفيل/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مشاركنبيل علوي

جامعة سنو بفلو/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مشاركفايز عقل

جامعة  جنوب الينوي/كاربونديل/ الواليات املتحدة االمريكيةأ.مساعدعودة عودة

جامعة كورنيل/ الواليات املتحدة االمريكيةا.مساعدرقية حرز الله

جامعة جالسجو-اسكتلندا-بريطانياأ.مساعدسم� العيىس

جامعة جنوب الينوي/أمريكاأ.مساعدعبد الكريم دراغمة

جامعة ألباø- نيويورك/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مساعدا�ن نزال

جامعة والية ميتشجان/النسنج/الواليات املتحدة االمريكيةمدرسسم� محمود

جامعة بروكسيل/بلجيكاأ.مساعدسفيان أبو عرة

جامعة ال�موك/االردنا.مساعدعبد الكريم اغبارية

جامعة ال�موك/االردنمدرسعكرمة شها ب

الجامعة االردنية/االردنمدرسا�ان ح�د

مدرسة الدراسات االفرو-رشقية/جامعة لندنمدرسسهى جوابره

جامعة النكسرت/بريطانيامدرسلويس ب�ي
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها

رؤية البرنامج 
تتمحــور رؤيــة الربنامــج حــول رفــع كفــاءة الطالــب باللغــة الفرنســية وتهيئتــه لتلبيــة حاجــات املجتمــع املحــيل ومواصلــة دراســاته 

ــا مــن خــالل تزويــده باملهــارات واملعرفــة الالزمــة وتقويــة قدراتــه عــىل التحليــل والتفكــ� النقــدي والعمــل املســتقل. العلي

رسالة البرنامج
 ويســعى الربنامــج إىل توفــ� أنشــطة المنهجيــة باســتمرار ومــن خــالل النــدوات وورش العمــل التــي يتــم عقدهــا يف القســم خــالل العــام 

الــدرايس. والرؤيــة الجديــدة للربنامــج تقــع ضمــن دمــج األقســام والتعــاون فيــ� بينهــا مــن أجــل رفــع كفايــة الطالــب يف عــدة مجــاالت. 

ويهــدف مركــز املــوارد الفرانكفونيــة الخــاص بقســم اللغــة الفرنســية إىل تطويــر مهــارات طلبــة القســم يف تعليــم اللغــة الفرنســية وتعلمهــا، 

حيــث تــم تجهيــز هــذا املركــز بأحــدث األجهــزة وشاشــات العــرض واملــواد التعليميــة.

أهداف البرنامج العامة
ــتخدام  ــيل باس ــع املح ــة املجتم ــوادر لخدم ــداد ك ــه وإع ــال تخصصات ــيع مج ــتمر اىل توس ــكل مس ــية بش ــة الفرنس ــم اللغ ــعى قس يس

ــة. وتقــع  ــدروس التقليدي ــة تســعى إىل تأهيــل الطالــب  مل�رســة اللغــة يف إطــار مختلــف يخــرج عــن نطــاق ال أســاليب تدريــس حديث

  :Äــج يف اآل ــداف الربنام أه

تأهيل مرتجم¼ متخصص¼.. 1

تأهيل مدرس¼ للغة الفرنسية من أجل تلبية حاجة املدارس وسوق العمل. . 2

تعزيــز كفايــة خريجــي جامعــة النجــاح الوطنيــة يف التواصــل باللغــة الفرنســية مــن أجــل اإلبــداع والعمــل بكفايــة يف عــاè دائــم . 3

التطــور.

مخرجات التعليم المنشودة من البرنامج
يسعى برنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية وآدابها إىل تحقيق املخرجات اآلتية:

تنمية قدرة الطالب عىل التفك� الناقد والتفك� العلمي.. 1

تنمية قدرة الطالب عىل العمل املستقل والبحث العلمي.. 2

تعزيز مهارات التواصل واالتصال والقيادة لدى الطالب.. 3

تعزيز مهارات الرتجمة من اللغة الفرنسية وإليها.. 4

تعزيز االستيعاب والتذوق األد�. . 5

رفع كفاية الطالب يف أساليب تدريس الفرنسية للناطق� بغ�ها. . 6

رفع كفاية الطالب يف التفك� النقدي املقارن ب� اللغات الحية واللغة العربية. . 7

تعزيز التواصل الثقايف مع الحضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة املحلية. . 8

مرجعيات محلية أو إقليمية أو عالمية في تحديد األهداف ومخرجات التعليم (أكاديمية أو مهنية)
القنصلية الفرنسية العامة يف القدس. توفر القنصلية الدعم األكاد�ي والتقني لربنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية. 

دور الشركاء من خارج الجامعة في إعداد الخطة الدراسية (القطاع الخاص، والخدماتي، والحكومي)
ــة رفــع مســتوى التدريــس للغــة الفرنســية بدعمهــا الفنــي واألكاد�ــي حيــث توفــر  ــة العامــة يف القــدس عــىل عملي تــرشف القنصلي

ــات بــ¼  ــد الكفاي ــة مــن أجــل توحي ــة التدريــس. كــ� تعقــد اجت�عــات دوري مدرســا بعقــد ملــدة ســنت¼ مــن أجــل املســاعدة يف عملي

الجامعــات التــي تــدرس اللغــة الفرنســية. 
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:Äيتألف برنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية وآدابها من 125 ساعة معتمدة موزعة ك� هو مب¼ يف الجدول اآل

مجموع الساعاتحر جامعةمتطلب جامعةمتطلب اختياريمتطلب إجباري
949184125

تم دمج مساق علم النحوÕ 1عدل 3 ساعات معتمدة من قسم اللغة العربية ضمن املتطلبات االختيارية للتخصص. 

ســيتم طــرح مســاقي لغــة فرنســية بحيــث يتــم دمجهــ� يف خطــط األقســام األخــرى التــي ترغــب يف إدخــال اللغــة الفرنســية بوصفهــا 

متطلبــا اختياريــا كــ� �كــن طرحهــ� بوصفهــا مــادة حــرة. 

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق
03111983لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ 1

03111993لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ 2 

متطلبات الجامعة اإلجبارية

الساعات المعتمدةرقم المساقاسم المساق
10001023لغة عربية

10001013ثقافة إسالمية

10001053دراسات فلسطينية

10001033إنجليزي جامعة 1

10003233إنجليزي جامعة 2

10001081خدمة مجتمع

10001001مقدمة يف علم الحاسوب

10001171مهارات القيادة واالتصال

18املجموع

متطلبات الجامعة االختيارية

يختار الطالب 4 ساعات معتمدة من املساقات التي تطرحها الجامعة Õعدل ساعت¼. 
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جدول في المساقات اإلجبارية

متطلب متسابقس.ماسم الساقرقم المساق
10311323  م.س. 1  10311324  م.س. 2               3أساليب تدريس اللغة الفرنسية 10311436
10311222  م.س. 1                 3تعب� كتاÒ متقدم 2 10311325
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3مقدمة يف األدب الفرنيس 10311326
10311221  م.س. 1                 3علم الصوتيات 10311327
10311323  م.س. 1                 3مدخل إىل الرتجمة 10311328
10311327  م.س. 1                 3مقدمة يف اللغويات 10311329
10311326  م.س. 1                 3مقتطفات من األدب الفرنيس 10311330
10311323  م.س. 1  10311325  م.س. 2               3فقه اللغة 10311331
10311323  م.س. 1  10311325  م.س. 2               3مدخل إىل البحث العلمي 10311332
10311328  م.س. 1                 3ترجمة من الفرنسية إىل العربية 10311433
10311330  م.س. 1                 3قراءة يف النص األدÒ الفرنيس 1 10311435
10311325  م.س. 1  10311433  م.س. 2               3ترجمة من العربية إىل الفرنسية 10311438
10311332  م.س. 1                 3مرشوع بحث علمي 10311437
10311433  م.س. 1                 3مدخل إىل الرتجمة الشفوية 10311439
10311437  م.س. 1                 1تدريب عميل ومرشوع تخرج 10311441
10311221  م.س. 1                 3تعب� شفوي متقدم 2 10311324
10311329  م.س. 1                 3لغويات مقارنة 10311434
                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 1 10311111
10311220  م.س. 1                 3استيعاب نيص وشفوي 2 10311323
10311435  م.س. 1                 3قراءة يف النص األدÒ الفرنيس 2 10311440
                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 2 10311112
10311112  م.س. 1                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 3 10311113
10311111  م.س. 1  10311112  م.س. 2               3استيعاب وتعب� شفوي 1 10311114
10311115 1 Ò10311111  م.س. 1  10311112  م.س. 2               3استيعاب وتعب� كتا
10311114  م.س. 1                 3استيعاب وتعب� شفوي 2 10311216
10311217 2 Ò10311115  م.س. 1                 3استيعاب وتعب� كتا
                 3مدخل إىل اللغة الفرنسية 10311110
10311113  م.س. 1                 3نحو متقدم يف اللغة الفرنسية 10311218
10311114  م.س. 1  10311115  م.س. 2               3مهارات التعلم 10311219
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3استيعاب نيص وشفوي 1 10311220
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3تعب� شفوي متقدم 1 10311221
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3تعب� كتاÒ متقدم 1 10311222

جدول في المساقات االختيارية
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10311327  م.س. 1  10311329  م.س. 2               3التغ�ات اللغوية يف البلدان الناطقة بالفرنسية 10311458
10311436  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تدريس اللغة الفرنسية 10311459
10311329  م.س. 1                 3تاريخ اللغة الفرنسية 10311457
10311329  م.س. 1                 3علم اللغة االجت�عي 10311456
10311219  م.س. 1                 3مهارات يف تدوين املالحظات 10311251
                 3علم النحو 1 10301114
10311113  م.س. 1                 3تحليل للثقافة الفرنسية 10311250
10311326  م.س. 1                 3دراسة لحركة أدبية 10311355
10311220  م.س. 1                 3تاريخ فرنسا العام 10311354
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3مساق حر 10311353
10311219  م.س. 1                 3مهارات متقدمة يف التعلم 10311252
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وصف المساقات
المساقات اإلجبارية

١0311110 مدخل إلى اللغة الفرنسية1
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باللغــة الفرنســية مــن خــالل الجملــة البســيطة، واالســم، واألدوات التعريفيــة واللفــظ والرتاكيــب 

األساســية. يتــم الرتكيــز عــىل املهــارات األربــع لــدى الطالــب إىل جانــب التعريــف بقواعــد اللغــة الفرنســية األساســية. يتبــع هــذا 

 .Echo A1 باســتخدام كتــاب  DELF A1 املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311111 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 1
يهــدف هــذا املســاق إىل تأهيــل الطالــب لفهــم جمــل قصــ�ة وســهلة مــن الحيــاة اليوميــة، والتعريــف عــن النفــس ووصــف العائلــة 

والعمــل والبيئــة املحيطــة بــه. يركــز املســاق عــىل مهــارة التعبــ� الشــفوي والفهــم الشــفوي لــدى الطالــب إىل جانــب التعريــف 

.  Echo A1 باســتخدام كتــاب  DELF A1 بقواعــد اللغــة الفرنســية. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311112 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 2
يتنــاول هــذا املســاق طريقــة الحديــث عــن الهوايــات والعــادات والذكريــات وغ�هــا، ويهــدف إىل «كــ¼ الطالــب مــن كتابــة رســالة 

قصــ�ة وكــرت بريــدي ومــا شــابه. يركــز املســاق عــىل مهــارة التعبــ� الكتــاÒ والفهــم النــيص لــدى الطالــب إىل جانــب قواعــد اللغــة 

.Echo A1  باســتخدام كتــاب DELF A1 الفرنســية. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

*عند نهاية الفصل األول، يجب تحقيق مستوى DELF A1  باستخدام كتاب Echo A1 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311113 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 3
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األربــع لــدى الطالــب وقواعــد اللغــة الفرنســية. ويتبــع أهــداف امتحانــات ال DELF A2 باســتخدام 

كتــاب   Echo A2. يقــوم املــدرس بدمــج نشــاطات خارجيــة تحفــز العمــل املســتقل والتفكــ� النقــدي يف هــذا املســاق. 

١0311114 استيعاب وتعبير شفوي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارة االســتيعاب والتعبــ� الشــفوي لــدى الطالــب بتدريبــه عــىل التحــدث عــن الحيــاة اليوميــة والتعبــ� 

عــن مشــاعره والقــدرة عــىل إبــداء رأيــه وإجــراء محادثــات يف متجــر مــا أو يف محطــة قطــار وغــ�ه. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب 

عــىل اســتيعاب وثائــق ســمعية-برصية قصــ�ة مــن الحيــاة اليوميــة ذات مســتوى متوســط. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات 

.Echo A2 باســتخدام كتــاب DELF A2 ال

١0311115 استيعاب وتعبير كتابي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل تطويــر مهــارات اســتيعاب النــص والكتابــة بتعليــم الطالــب كيفيــة كتابــة رســائل قصــ�ة وكتابــة يومياتــه 

بــرسد األحــداث اليوميــة والبيئــة املحيطــة بــه. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب عــىل فهــم نصــوص مكتوبــة مثــل الرســائل القصــ�ة، 

والدعايــات، واإلعالنــات، والدليــل الســياحي وفهــم املعلومــات األساســية املوجــودة فيهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال 

.Echo A2  باســتخدام كتــاب DELF A2

*عند نهاية الفصل الثاø، يجب تحقيق مستوى DELF A2 باستخدام كتاب Echo A2 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311216 استيعاب وتعبير شفوي 2 
يركــز هــذا املســاق عــىل تطويــر مهــارة املحادثــة والفهــم الشــفوي لــدى الطالــب. يتنــاول املســاق تدريــب الطالــب عــىل التعبــ� عــن 

رأيــه شــفويا يف موضوعــات متعــددة وعــىل خــوض نقاشــات تتعلــق بالحيــاة اليوميــة ورسد قصــة لفيلــم قــد شــاهده. كــ� يهــدف 

إىل تأهيــل الطالــب عــىل متابعــة برامــج متلفــزة وإذاعيــة وفهمهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال DELF B1 باســتخدام 

.Echo B1   كتــاب

ــا مســاعدة البحــث  ــوم بإعطائه ــكل مســاق تق ــ¼ يف األســبوع ل ــة بورشــة عمــل Õعــدل ورشــة عمــل واحــدة إىل اثنت ــارات اللغوي ــع مســاقات امله ــم إلحــاق جمي 1-  يت

والتدريــس بالتنســيق مــع مــدرس املــادة. وتهــدف ورشــات العمــل إىل «كــ¼ املعلومــة وتحفيــز الطالــب عــىل التعلــم بأســلوب مختلــف وممتــع. يتــم تقييــم النشــاط واحتســاب 

العالمــة جــزءا مــن عالمــة املســاق.
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١0311217 استيعاب وتعبير كتابي 2
ــة نصــوص ســهلة  ــة كتاب ــاول املســاق كيفي ــب. يتن ــدى الطال ــة ل ــص والكتاب ــارة اســتيعاب الن ــر مه ــز هــذا املســاق عــىل تطوي يرك

مرتابطــة ومقــاالت ورســائل قصــ�ة تعــرب عــن وجهــة النظــر. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب عــىل لفهــم نصــوص مكتوبــة مثــل 

الرســائل اإللكرتونيــة والنــرشات واملقــاالت وغ�هــا وفهــم املعلومــات األساســية املوجــودة فيهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانات 

.Echo B1   ــاب ــتخدام كت ال DELF B1 باس

١0311218 نحو متقدم في اللغة الفرنسية
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق اســتخدام األزمنــة املختلفــة داخــل النــص والتعــرف إىل تراكيــب معقــدة خاصــة يف 

اللغــة الفرنســية  مــن خــالل اســتخدامها والتعــرف إليهــا داخــل نصــوص مختلفــة. 

*عند نهاية الفصل األول، يجب إنهاء املجلد األول من كتاب Echo B1 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311219  مهارات التعلم
ــم اللغــة الفرنســية خاصــة  ــة عامــة ومهــارات تعل ــه الفعال ــم ومهارات ــة اللغــة الفرنســية بأســاليب التعل يعــرف هــذا املســاق طلب

التــي تســاعد الطالــب عــىل كيفيــة التعلــم وبطريقــة مســتقلة. مــن أهــم املهــارات التــي يتعلمهــا الطالــب كيفيــة إدارة الوقــت، 

وتحديــد احتياجاتــه وتدويــن املالحظــات مــن مصــادر متعــددة: املحــارضة، والنــص، واملصــادر الســمعية واملرئيــة وغ�هــا. ويركــز 

املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل عمليــة التعــرف إىل األفــكار الرئيســة واملعلومــات األساســية مــن املعلومــات الثانويــة واختصــار 

الكتابــة وإعــادة الصياغــة بلغتــه الخاصــة.  وطــرق البحــث عــن املعلومــة ومعالجتهــا باســتخدام الوســائط املتعــددة مــن أجــل تنميــة 

املهــارات اللغويــة األربعــة لــدى الطالــب. ويتنــاول املســاق كيفيــة «كــ¼ الطالــب مــن تقييــم املهــارات املكتســبة يف املســاقات التــي 

يدرســها مــن خــالل طــرح سلســة مــن األســئلة. 

١0311220  استيعاب نصي وشفوي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل فهــم املراســالت والنصــوص املتعلقــة Õوضوعــات عامــة مــن الحيــاة اليوميــة وفهــم 

طــرق النقــاش يف نــص متوســط املســتوى. ويف االســتيعاب الشــفوي، يركــز املســاق عــىل فهــم األرقــام والتواريــخ وتعليــ�ت ورســائل 

شــفوية. كــ� يتنــاول كيفيــة فهــم موضوعــات متعــددة تتنــاول نقــدا لفيلــم أو ملوضــوع معــ¼. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانات 

.Echo B1 باســتخدام كتــاب DELF B1 ال

١0311221  تعبير شفوي متقدم 1
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل التحــدث عــن نفســه وهواياتــه والتحــدث عــن تفاصيــل معينــة مثــل فيلــم شــاهده 

أو تجربــة شــخصية أو مشــاعره وأن يعــرب عــن رأيــه يف أمــر معــ¼ وعــن موقفــه مــع القــدرة عــىل تربيــر رأيــه. كــ� يتطلــب هــذا 

املســاق تهيئــة الطالــب عــىل تقديــم عــرض ملوضــوع مــا يقــوم بإعــداده. يراعــى الرتكيــز عــىل األزمنــة املختلفــة وقواعــد النحــو التــي 

.Echo B1 باســتخدام DELF B1 ــت دراســتها. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال»

١0311222 تعبير كتابي متقدم 1
ــة  ــة شــخصية وأحــداث معين ــة عــن تجرب ــي تشــمل الكتاب ــة املتقدمــة والت ــة عــىل الكتاب ــب الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تدري

والتعبــ� عــن الــرأي الشــخيص حــول موضــوع معــ¼ وكتابــة مقالــة بســيطة ورســائل. يراعــى الرتكيــز عــىل األزمنــة املختلفــة وقواعــد 

.Echo B1باســتخدام كتــاب DELF B1 النحــو التــي «ــت دراســتها. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

*عند نهاية الفصل الثاø، يجب تحقيق مستوى DELF B1 باستخدام كتاب Echo B1 أي 3 وحدات من الكتاب.

١0311323 استيعاب نصي وشفوي 2
يركــز هــذا املســاق عــىل فهــم النصــوص املتعــددة تبعــا ألنواعهــا وفهــم النصــوص األدبيــة النÜيــة. ويف االســتيعاب الشــفوي، يركــز 

املســاق عــىل فهــم للنــرشة اإلخباريــة والربامــج التلفازيــة واإلذاعيــة وفهــم املقابــالت والخطابــات ووجهــات النظــر وغ�هــا.  يتبــع 

.Echo B2 باســتخدام كتــاب  DELF B2 هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال
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١0311324 تعبير شفوي متقدم 2
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل املحادثــة املرتكــزة عــىل أســلوب النقــاش واإلقنــاع والتعبــ� عــن وجهــة النظــر بطالقــة 

يف موضوعــات متعــددة منهــا املهنيــة والشــخصية والعامــة. كــ� يركــز عــىل تدريــب الطالــب عــىل مهــارة إعــادة الصياغــة الشــفوية 

.Echo B2 باســتخدام كتــاب  DELF B2 للمعلومــة. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311325  تعبير كتابي متقدم 2
يتنــاول هــذا املســاق مهــارات الكتابــة املتقدمــة يف كتابــة نصــوص واضحــة ومنســجمة مــن خــالل الرتكيــز عــىل مهــارة اإلقنــاع يف 

ــة  ــاول هــذا املســاق أيضــا كيفي ــر. ويتن ــة التقاري ــص وأصــول كتاب ــة والخا«ــة للن ــة املقدم ــة كتاب ــكار وكيفي ــم األف ــة وتنظي الكتاب

.Echo B2 ــاب ــات ال DELF B2  باســتخدام كت ــذا املســاق أهــداف امتحان ــع ه ــة. يتب ــط النصي اســتخدام الرواب

 .Echo B2 عند نهاية الفصل األول، يجب إنهاء ال4 وحدات من كتاب*

١0311326 مقدمة في األدب الفرنسي
ــ¼  ــة الواقعــة مــا ب يعــد هــذا املســاق مدخــال إىل األدب الفرنــيس مــن خــالل دراســة ملقتطفــات مــن األدب الفرنــيس مــن الحقب

القــرن العرشيــن والقــرن الحــادي والعرشيــن. ويهــدف إىل تحليــل مقطوعــات أدبيــة قصــ�ة مــن هــذه الفــرتة الزمنيــة والتعــرف إىل 

 .Òمفاهيــم خاصــة يف املفــردات والنقــد األد

١0311327 علم الصوتيات
يتنــاول هــذا املســاق مبــادئ علــم الصوتيــات يف اللغــة الفرنســية والتعــرف إىل املصطلحــات الخاصــة. كــ� يركــز عــىل كتابــة الكلــ�ت 

ــة  ــة نغم ــية وعالق ــة الفرنس ــ�ت يف اللغ ــام النغ ــاق نظ ــح املس ــا. ويوض ــح لفظه ــي توض ــة الت ــوز العاملي ــتخدام الرم ــل باس والجم

الصــوت باملعنــى. 

١0311328 مدخل إلى الترجمة
يعــرض هــذا املســاق مدخــال إىل الرتجمــة يف اللغــة الفرنســية. ويتضمــن تعريــف الطالــب Õفاهيــم تتعلــق Õهنــة الرتجمــة، وتاريــخ 

الرتجمــة وأهميتهــا، وترجمــة األزمنــة واملرادفــات. ويتطــرق إىل تعلــم تركيــب الصفحــات املرتجمــة واملكتوبــة بوســاطة الحاســوب. 

١0311329 مقدمة في اللغويات 
هــذا املســاق عبــارة عــن دراســة للنظريــات اللغويــة األساســية. ويعــرف باملفــردات الخاصــة بعلــم اللغويــات. يعــد هــذا املســاق 

مدخــال لعلــم اللغويــات. 

١0311330 مقتطفات من األدب الفرنسي
يتنــاول هــذا املســاق مقتطفــات أدبيــة عامــة مــن األدب الفرنــيس يف الحقبــة مــا بــ¼ العصــور الوســطى والقــرن الحــادي والعرشيــن. 

يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنصــوص األدبيــة التــي «ثــل هــذه الحقبــة وتعــرب عــن ثقافــة اآلخــر والســعي إىل بنــاء 

الحــس األدÒ لديــه. 

١0311331 فقه اللغة
يقــوم هــذا املســاق بتحليــل معمــق للنصــوص وقواعدهــا وأشــكالها املختلفــة مــن أجــل فهــم أفضــل لطبيعــة النــص، ويتضمــن هــذا 

املســاق تحليــال للجملــة ثــم الفقــرة ثــم تحليــل النصــوص مــن خــالل تناســقها وترابطهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال    

DELF C1  فيــ� يتعلــق بفهــم النــص.

١0311332 مدخل إلى البحث العلمي
يتنــاول هــذا املســاق  أصــول البحــث العلمــي ومبادئــه وأســاليبه وطــرق تطبيقــه. ويركــز عــىل التفكــ� النقــدي وتعليــم الطلبــة 

ــوب.  ــق يف النــص املكت ــاس والتوثي ــد املوضــوع وجمــع املصــادر واملراجــع واالقتب ــك مــن خــالل تحدي ــة البحــوث، وذل ــة كتاب كيفي

ويركــز املســاق عــىل كيفيــة تصميــم االســتبانة لجمــع البيانــات حــول موضــوع مــا وإجــراء املقابــالت واألدوات البحثيــة األخــرى، 

واســتع�ل املكتبــة وكيفيــة تقييــم املصــادر املســتخدمة واإلفــادة منهــا. يعــد هــذا املســاق مدخــال إىل مســاق مــرشوع بحــث علمــي. 

يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال DELF C1 فيــ� يتعلــق بكتابــة املقالــة الجدليــة والخالصــة.
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١0311433 ترجمة من الفرنسية إلى العربية
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل ترجمــة نصــوص Õســتوى لغــة الصحافــة ونصــوص تقنيــة مــن الفرنســية إىل العربيــة. 

ويتعلــق األمــر بنشــاط يهــدف إىل إتقــان الفهــم الكتــاÒ للغــة الفرنســية. وتتيــح هــذه املــادة للطالــب إعــادة قــراءة للغتــه األم يف 

ظــل لغــة أجنبيــة. يقــدم الطالــب يف نهايــة الفصــل ترجمــة لنــص Õســتوى متقــدم يختــاره مــع املــدرس.

١0311434 لغويات مقارنة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تحليليــة معمقــة للنظــام اللغــوي الفرنــيس والعــرÒ مــن خــالل التطــرق إىل النواحــي النحويــة والصوتيــة 

والرتجمــة وأخطائهــا وتحليــل األخطــاء. �كــن إجــراء مقارنــة بــ¼ النظــام اللغــوي الفرنــيس والعــرÒ واإلنجليــزي.  

ة في النص األدبي الفرنسي 1 ١0311435 قراء
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تحليليــة لعمــل أدÒ كامــل أو أكــÜ يقــرأه الطالــب خــالل الفصــل ويناقشــه مــع املــدرس. وتكــون 

القــراءة مرتكــزة عــىل الروايــة أو املرسحيــة. يركــز املســاق عــىل كيفيــة صياغــة نقــد للعمــل األدÒ وأســاليب القــراءة األدبيــة مثــل 

الرتاكيــب النصيــة والفكــرة العامــة للنــص وغــرض املؤلــف وغــ�ه. 

١0311436 أساليب تدريس اللغة الفرنسية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب تدريــس اللغــة الفرنســية وتطورهــا عــرب الزمــن وحتــى يومنــا الحــايل مــن خــالل التطــرق إىل السياســة 

اللغويــة يف فرنســا يف نــرش اللغــة والثقافــة الفرنســية يف العــاè. ويركــز املســاق عــىل النواحــي العمليــة يف التدريــس مــن إعــداد خطــة 

للــدرس وتحليــل الكتــب الخاصــة بالتدريــس واســتخدام الوثائــق املختلفــة يف الصــف وإجــراء عمليــة التقييــم وإعطــاء حصــة صفيــة 

باســتخدام الوســائط املتعددة.  

١0311437 مشروع بحث علمي
هــذا املســاق عبــارة عــن بحــث يقــوم بإعــداده الطالــب بعــد اختيــاره ملوضــوع معــ¼ بالتنســيق مــع مــدرس املســاق يف مجــال اللغــة 

أو األدب أو اللغويــات أو أســاليب التدريــس. ويربهــن هــذا املــرشوع عــىل تحصيــل الطالــب اللغــوي واملعــريف ويكــون مــؤرشاً عــىل 

أن لديــه املقــدرة عــىل معالجــة مشــكلة بحثيــة وجمــع املعلومــات وتحليلهــا والتوصــل إىل نتائــج حــول تلــك املشــكلة. يقــوم مــدرس 

املســاق بــاإلرشاف عــىل البحــث حســب أســس البحــث والتحليــل العلمــي ومتطلباتهــ�. ويعــد هــذا املســاق تطبيقــا عمليــا ملســاق 

. DELF C1/ C2 مدخــل إىل البحــث العلمــي. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311438 ترجمة من العربية إلى الفرنسية
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل ترجمــة نصــوص Õســتوى لغــة الصحافــة ونصــوص تقنيــة مــن العربيــة إىل الفرنســية. 

ويعــد هــذا املســاق مرحلــة متقدمــة يف التعبــ� الكتــاÒ ويهــدف إىل إتقــان التعبــ� الكتــاÒ يف اللغــة الفرنســية. وتتيــح هــذه املــادة 

للطالــب أيضــا التفكــ� بلغتــه األم يف ظــل لغــة أجنبيــة.

١0311439 مدخل إلى الترجمة الشفوية
ــادة  ــة وإع ــة القرائي ــا : الرتجم ــة الفرنســية وإليه ــن اللغ ــة الشــفوية م ــة بالرتجم ــف طــالب الرتجم ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

ــة الوصــل. ــ¼ وترجم ــة يف اللغت الصياغ

ة في النص األدبي الفرنسي 2 ١0311440 قراء
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تحليليــة لعمــل أدÒ كامــل أو أكــÜ يقــرأه الطالــب خــالل الفصــل كالروايــة أو املرسحيــة. ويركــز 

ــة  ــي الثقافي ــة للنواح ــة تحليلي ــالل دراس ــن خ ــارصة م ــة املع ــوص األدبي ــ¼ النص ــل ب ــول التداخ ــة ح ــة مقارن ــىل دراس ــاق ع املس

ــل الخطــاب.  ــاø وتحلي ــة النحــو واملع ــز املســاق عــىل أهمي ــة للنصــوص. ويرك ــة واللغوي والتاريخي

١0311441 تدريب عملي ومشروع تخرج
ــاليب  ــة أو أس ــال الرتجم ــب عمــيل يف مج ــة إلجــراء تدري ــة أو العاملي ــة إىل املؤسســات املحلي ــال الطلب ــن هــذا املســاق إرس يتضم

التدريــس أو األدب أو اللغويــات وكتابــة مــرشوع تخــرج حــول املوضــوع الــذي تــم اختيــاره. ويقــوم الطالــب Õناقشــة املــرشوع مــع 

مــدرس املــادة. ويرتبــط هــذا املســاق Õســاق مــرشوع البحــث العلمــي.
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المساقات االختيارية
١0311250 تحليل للثقافة الفرنسية

ــ�ات  ــرف إىل التعب ــة لفرنســا والتع ــة والثقافي ــة والحضاري ــاة اليومي ــن الحي ــددة م ــب متع ــل جوان ــذا املســاق إىل تحلي ــدف ه يه

الخاصــة باســتخدام الوســائط املتعــددة كعــرض أفــالم ســين�ئية ووثائقيــة إىل جانــب تحليــل نصــوص تتعلــق بالثقافــة الفرنســية 

ــارا يف تاريــخ فرنســا.  وتاريــخ فرنســا العــام وأهــم األحــداث التــي تركــت آث

١0311251 مهارات في تدوين المالحظات 
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل أخــذ املالحظــات مــن خــالل وثائــق ســمعية وبرصيــة. ويتــدرب الطالــب عــىل الرسعة 

يف أخــذ املالحظــات والفهــم وإعــادة الصياغــة بلغتــه الخاصــة. يجمــع هــذا املســاق بــ¼ الرتكيــز ورسعــة التدويــن والصياغــة اللغوية.  

١0311252 مهارات متقدمة في التعلم
ــد هــذا  ــت. يع ــدي وحــل املشــكلة وإدارة الوق ــ� النق ــة التفك ــب يف كيفي ــا الطال ــة يتعلمه ــارات متقدم يعــرض هــذا املســاق مه

.Äــذا ــم ال ــم املســتقل والبحــث العلمــي والتقيي ــب للتعل ــأ الطال ــث يهي ــم بحي ــارات التعل املســاق تتمــة ملســاق مه

١0311353 مساق حر
يطــرح هــذا املســاق موضوعــا خاصــا مــن ضمــن املوضوعــات اآلتيــة: اللغــة، واألدب، والرتجمــة، وأســاليب تدريــس اللغــة الفرنســية، 

ــل  ــوم املــدرس بإنشــاء وصــف كام ــة. ويق ــة احتياجــات الطلب ــ� لتلبي ــا مه ــه موضوع ــه املــدرس بوصف ــة، يقيم ــات املقارن واللغوي

للمســاق ومحتــواه وأهدافــه ومخرجــات التعليــم بحيــث ال يكــون تكــرارا للمســاقات التــي تطــرح يف املجــال ذاتــه. ويهــدف هــذا 

املســاق إىل تلبيــة احتياجــات الطلبــة ورفــع مســتواهم يف املوضــوع الــذي وقــع عليــه االختيــار.

١0311354 تاريخ فرنسا العام
يعطي هذا املساق نبذة عن التاريخ العام لفرنسا وأهم األحداث التي تركت آثارا يف فرنسا. 

١0311355 دراسة لحركة أدبية
يتناول هذا املساق دراسة وتحليال لحركة أدبية معينة تبعا للعرص مثل الرومانسية، والطبيعية، والرسيالية وغ�ها. 

١0301114 علم النحو 1 من قسم اللغة العربية
يتنــاول املســاق موضوعــات نظريــة متعــددة مثــل الكلمــة وأقســامها وعالمــات كل قســم واملبنــي واملعــرب وغ�هــا كــ� يتنــاول 

نصوصــا لغويــة عاليــة مــن أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة. 

١0311456 علم اللغة االجتماعي
يعالــج هــذا املســاق ظهــور علــم اللغويــات االجت�عيــة واالتجاهــات الفكريــة التــي يحتويهــا ووظيفــة اللغــة محــاوالً تحديــد هويــة 

هــذه االتجاهــات مــن خــالل توجهاتهــا وأســلوبها العلمــي واإلبســتمولوجي. ويقــوم بدراســة كل منهــا مــن حيــث إشــكالية الدراســة 

وتصــور العالقــة بــ¼ اللغــة واملجتمــع. ويعــرض املســاق بعــض املفاهيــم مثــل اللهجــات، وازدواجيــة اللغــة، أو اســتع�ل شــكل¼ مــن 

اللغــة نفســها يف املجتمــع نفســه، وغــ�ه.

١0311457 تاريخ اللغة الفرنسية
يعطــي هــذا املســاق نبــذة عــن أهــم األحــداث يف تاريــخ تطــور اللغــة الفرنســية يف فــرتة العصــور الوســطى، وفــرتة القــرن الثامــن 

عــرش وفــرتة القــرن التاســع عــرش وحتــى بدايــة القــرن العرشيــن.

١0311458 التغيرات اللغوية في البلدان الناطقة بالفرنسية
يعــرض هــذا املســاق جوانــب متعــددة مــن التغــ�ات اللغويــة يف البلــدان الناطقــة بالفرنســية مثــل كيبيــك ودول إفريقيــا ومقارنتهــا 

مــع فرنســا ودول أخــرى ناطقــة بالفرنســية. �كــن للطالــب إجــراء بحــث مقــارن بــ¼ البلــدان الناطقــة بالفرنســية التــي يقــع عليهــا 

االختيــار بــإرشاف مــدرس املســاق.
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١0311459 موضوع خاص في تدريس اللغة الفرنسية
يتطــرق هــذا املســاق إىل موضــوع متخصــص يف األســاليب الحديثــة يف تدريــس اللغــة الفرنســية لألجانــب يختــاره املــدرس. ويتنــاول 

املســاق أهــم هــذه األســاليب وكيفيــة تبنيهــا وتوافقهــا مــع املحيــط الرتبــوي الفلســطيني. يهــدف هــذا املســاق إىل تحليــل الكتــب 

الخاصــة بتدريــس اللغــة الفرنســية القد�ــة والحديثــة منهــا وعمــل مقارنــة بينهــا. كــ� ويتنــاول أســاليب التقييــم املختلفــة ومعاي�ها 

وأســاليب التدريــس الصفيــة. ويقــوم الطالــب بإعطــاء حصــة صفيــة حــول موضــوع يختــاره مــع املــدرس يف نهايــة املســاق. 

أعضاء هيئة التدريس

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم المدرس

جامعة فرانش كومتيه/ فرنساأستاذ مساعدد. مها عتمة

جامعة ليل3أستاذ مساعدد. ثروت حجاوي

جامعة فرانش كوميته/ فرنساأستاذ مساعدد. بالل الشافعي

جامعة ليون2مدرسأ. لهى س�عنة

جامعة رين2مدرسأ. يرسى أبو رشيفة

مبتعثد. محمود سعادة

مبتعثد. وسيم بيشاوي
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برنامج السياحة واآلثار

رؤية البرنامج: 
محاولة التميز يف تدريس الطلبة وتوعية املجتمع بشكل عام في� يتعلق بآثار فلسط¼ واملنطقة وترويجها سياحياً وحضارياً. 

الرسالة: 
يتطلــع القســم إىل لعــب دور فعــال يف تنشــيط الحركــة الســياحية املحليــة والدوليــة عــن طريــق تأهيــل املواقــع األثريــة وبنــاء املتاحــف 

ورفــد الســوق املحــيل بالخريجــ¼ املؤهلــ¼ يف مجــال التخصــص. وبنــاء جســور التعــاون والتواصــل مــع بقيــة األقســام األخــرى يف الجامعــات 

املحليــة واملجــاورة. إىل جانــب التأكيــد عــىل التمســك بالجــذور التاريخيــة والهويــة الوطنيــة. 

األهداف : 
تزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، ووزارة الســياحة واآلثــار، والرشطــة الســياحية، . 1

ومكاتــب الســياحة والســفر بــكادر علمــي، مؤهــل يســهم يف تلبيــة احتياجــات املجتمــع وتطــوره إىل األفضــل يف مجــال الســياحة 

واآلثــار. 

تقديم تعليم متميز يف مجاالت السياحة واآلثار، يُعّززه البحث العلمّي املوجه لخدمة حاجات املجتمع الفلسطيني. . 2

تعريف الطالب بالوسائل العلمية الحديثة والتقنيات املستخدمة يف مجال السياحة واآلثار ملواكبة التطور التكنولوجي. . 3

فتح آفاق التعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية لتأهيل وتطويرها املواقع األثرية واستث�رها سياحياً. . 4

المخرجات: 
أن يكون الطالب قادراً عىل: 

العمل يف مكاتب السياحة والحجز والرشكات السياحية، والقطاع السياحي الخاص والعام. . 1

املشاركة يف الحفريات األثرية واإلرشاف عليها. . 2

اإلسهام الفّعال يف اإلرشاد السياحي لتنشيط السوق املحيل من جهة وتوعية الجمهور من جهة أخرى. . 3

املشاركة يف تطوير املواقع السياحية واألثرية وإدارتها. . 4

غرس الروح الوطنية يف نفس الطلبة من خالل املساقات التي تركز عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني. . 5

الفهم والتحليل واالستنتاج وربط املايض بالحارض. . 6
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 ١. ملخص الخطة الدراسية:

عدد الساعاتنوع المتطلب
84 س..ممتطلبات القسم اإلجبارية

18 س..ممتطلبات القسم االختيارية

6  س. ممساقات حرة

18 س..ممتطلبات الجامعة 

126 س. ماملجموع

٢. متطلبات القسم: 
أ. متطلبات القسم اإلجبارية (٨٤ س.م): 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مكاتب السياحة والحجز باللغة اإلنجليزية 10316443
                 3فخار قديم باللغة اإلنجليزية 10316330
                 3صناعة فندقية 10316331
10316223  م.س. 1                 3ع�رة إسالميّة 10316332
                 3فن متاحف 10316333
                 3املسكوكات 10316334
                 3تسويق سياحي وفندقي 10316335
                 3السياحة باللغة االنجليزية * 10316336
                 3لغة قد�ة 10316337
10316443  م.س. 1                 3تدريب ميداø يف مجال السياحة 10316444
                 3مدخل إىل علم اآلثار 10316110
10316336  م.س. 1                 3اإلرشاد السياحي 10316442
                 3موضوع خاص يف السياحة 10316441
                 3تدريب عميل عىل اآلثار 10316446
                 3موضوع خاص يف اثار فلسط¼ 10316445
10316111  م.س. 1                 3السياحة يف فلسط¼ 10316222
                 3مدخل إىل السياحة* 10316111
                 3تاريخ وآثار القدس 10316440
                 3الفلكلور والرتاث الفلسطيني 10316113
                 3تاريخ فلسط¼ واألردن يف العصور القد�ة 10316114
                 3مدخل إىل تاريخ الحضارات القد�ة 10316112
                 3إدارة املواقع السياحية واألثرية 10316221
                 3منهج بحث 10316227
                 3مدخل إىل اآلثار اإلسالميّة * 10316223
                 3فنون إسالمية 10316224
                 3آثار اليونان والرومان* 10316225
10316225  م.س. 1                 3آثار بيزنطيّة 10316226
                 3التخطيط السياحي 10316220
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ب. متطلبات القسم االختيارّية (١٨ س.م):
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3صيانة وترميم اآلثار 10316470
                 3نقوش وزخارف قد�ة 10316471
                 3التقنية يف العصور القد�ة 10316472
                 3آثار وتاريخ الجزيرة العربيّة 10316360
                 3الخدمات السياحية والفندقية 10316473
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ /1 10311198
                 3آثار وتاريخ بالد الشام القد�ة 10316251
                 3املكتبه العربية 10301160
                 3نظم املعلومات السياحية 10316365
                 3اللغة العربية 1 10301116
                 3القوان¼ والترشيعات لح�ية اآلثار 10316250
                 3األنباط 10316252
                 3مهارات االتصال السياحي 10316253
                 3إدارة فنادق 10316362
                 3نشأة الخط العرÒ وتطوره 10316361
                 3تصوير إسالمي 10316363
                 3الع�رة يف الرشق األد÷ القديم 10316364
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ / 2 10311199

متطلبات الجامعة اإلجبارية: 
الساعات املعتمدة رقم املساقاسم املساقالرقم 

10001023لغة عربية 1
10001013ثقافة إسالمية2
10001053دراسات فلسطينية3
10001033انجليزي جامعة /41
10003233انجليزي جامعة /52
10001081خدمة مجتمع6
10001001مقدمة يف الحاسوب7
10001171مهارات القيادة واالتصال8

     ملحوظة : يسمح للطالب دراسة لغة واحدة  باملستوي¼ ( 1،2 ).
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وصف المساقات:
      أ. المساقات اإلجبارّية: 

١0316110 مدخل إلى علم اآلثار: 
ــار يف فلســط¼، ودور  ــخ البحــث عــن اآلث ــم البحــث عــن أصــول الحضــارات، تاري ــار، وعل ــم اآلث  يهــدف املســاق إىل التعريــف بعل

املؤسســات واملــدارس األثريــة الغربيــة يف بلــورة مناهــج الدراســة النظريــة والعمليــة، وعالقــة علــم اآلثــار بالعلــوم األخــرى، وتوضيــح 

أهميــة الفخــار يف الدراســات األثريــة، وأنــواع املواقــع األثريــة، وطــرق الكشــف عــن املواقــع األثريــة، وطــرق تأريــخ املخلفــات األثريــة، 

وأســاليب التنقيــب األثريــة، وكيفيــة تفســ� الدالئــل األثريــة، وهيئــة التنقيــب، وتشــمل الدراســة زيــارة لبعــض املواقــع األثريــة.

١0316111 مدخل إلى السياحة (متطلب سابق لمساق رقم : 0316222)  
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالســياحة و عالقتهــا بالعلــوم األخــرى، هــذا إىل جانــب التعــرف اىل أنــواع الســياحة و 

أهميتهــا ودورهــا يف تحريــك االقتصــاد والدخــل القومــي للــدول خاصــة الســياحية منهــا. 

١0316112 مدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة :
يتنــاول هــذا املســاق دراســة منطقــة الــرشق القديــم مــن حيــث التعــرض إىل الــدول وامل�لــك التــي قامــت فيهــا، وعالقتهــا مــع 

بعضهــا، مــن الناحيــة السياســية والحضاريــة. والتعــرف إىل أهــم املراكــز الحضاريــة التــي قامــت يف منطقــة الــرشق القديــم. ومــدى 

إســهام اإلنســان يف املنطقــة يف الحضــارة البرشيــة بشــكل عــام. 

١0316113 الفلكلور والتراث الفلسطيني :
 èــاذج مــن ثقافــات العــاæ الهــدف الرئيــس لهــذا املســاق هــو تقديــم مفهــوم الــرتاث الشــعبيِّ يف أشــكاله املتعــددة، حيــث تطــرح

املختلفــة لطــراز اللبــاس، والســكن، والصناعــات، والتزويــق، والزينــة، إىل جانــب مختلــف æــاذج التعبــ� األدÒِّ الشــعبيِّ املختلفــة 

وأنــواع األلعــاب ووســائل «ضيــة أوقــات الفــراغ. 

١0316114 تاريخ فلسطين واألردن في العصور القديمة :
ــة التــي مــرت عــىل فلســط¼ واألردن منــذ العــرص الحجــري القديــم وحتــى العــرص  يتنــاول هــذا املســاق دراســة العصــور التاريخيّ

ــب املنجــزات  ــدول املجــاورة خاصــة يف العــراق ومــرص. إىل جان ــات يف ال ــة فلســط¼ مــع اإلمرباطوريّ ــاول عالق ــدي، كــ� يتن الحدي

الحضاريــة التــي حققتهــا املنطقــة يف العصــور الســابقة.

١0316220 التخطيط السياحي:
دراســة مفهــوم التخطيــط الســياحي، نشــأته وتطــوره، أهميتــه وأهدافــه، التخطيــط الســياحي الوطنــي واإلقليمــي، عنــارص الجــذب 

ــات،  ــة، الترشيع ــط الســياحي ( الع�ل ــارص التخطي ــة. عن ــة واالجت�عي ــة واالقتصادي ــار البيئي ــط الســياحي واآلث الســياحي، التخطي

االســتث�ر، التنميــة والتســويق ....الــخ).

١0316221 إدارة المواقع السياحية واألثرية : 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باملــوارد والســياحية واألثريــة, و يوضــح كيفيــة إدارة املواقــع الرتاثيــة والحضاريــة ألغراض الســياحة 

مــن خــالل مناقشــة وســائل تحديــد  املصــادر الثقافيــة والرتاثيــة وتقييمهــا وكيفيــة التعامــل مــع املتطلبــات التخطيطيــة والترشيعيــة 

للموقع.

١0316222 السياحة في فلسطين :
مــات املْنتَج الســياحيِّ الفلســطينِي وعنارصه، وأæاط الســياحة الفلســطينية،   يتنــاول املســاق تطــوُّر الســياحة الفلســطينية، وأهــمِّ مقوِّ

ــة للســياحة الفلســطينية، والخدمــات والتســهيالت الســياحيَّة، والسياســات الســياحيَّة. ثــم  ــة والبيئيَّ ــة والثقافيَّ ــة االقتصاديَّ واألهميَّ

ــة بالســياحة واآلثــار والــرتاث. كــ� أنــه  يتنــاول املســاق الجوانــب التنظيميَّــة للســياحة الفلســطينية، والترشيعــات واألخالقيَّــات الخاصَّ

يلقــي الضــوء عــىل أهــم املواقــع واملعــاè الســياحية يف فلســط¼. 
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١0316223 مدخل إلى اآلثار اإلسالمية : 
ــة  ــا العام ــار اإلســالمية، ودراســة مميزاته ــري املتصــل بدراســة اآلث ــخ البحــث األث ــب بتاري ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

 .øــ� ــة العــرص العث ــى نهاي ــذ َصــدر اإلســالم وحت ــا عــرب الفــرتات اإلســالمية املختلفــة مْن ــا وأæاطه وخصائصه

١0316224  فنون إسالمية:
ــة،  ــة والزخرف ــون التطبيقي ــه ( الفن ــون األخــرى،  طــرزه وأنواع ــه بالفن ــن االســالمي، عالقت ــة عــن نشــأة الف ــاول املســاق مقدم يتن

الفخــار والخــزف، املنســوجات، التحــف املعدنيــة والخشــبية والعاجيــة والزجاجيــة )، فــن الكتابــة. وإبــراز تأثــ� الفــن االســالمي يف 

الحضــارات األخــرى.

١0316225 آثار اليونان والّرومان:
ــة موجــزة للبــالد التــي حكمهــا اليونــان، وأثــر ذلــك يف  ــة وجغرافيّ ــة تاريخيّ  يَهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب Õعلومــات «هيديّ

الفنــون اليونانيّــة، ودراســة اآلثــار اليونانيّــة مــن خــالل مراكزهــا الداخليّــة والخارجيّــة، وتخطيــط املــدن اليونانيّــة وع�رتهــا وأمثلــة 

عليهــا.  كــ� يَتطــرّق إىل الفنــون اليونانيّــة األخــرى «فخــار وتصويــر، نحـــت نقود»...الــخ. 

١0316226 آثار بيزنطية:
ــة «الكنائــس»، والنحــت البيزنطــي، وفــن  ــة وظهــور املســيحيّة، والعــ�رة البيزنطيّ ــة البيزنطيّ ــاول املســاق مقدمــة عــن الدول   يتن

ــة بــ¼ الفــن البيزنطــي واإلســالمي عــىل الصعيديــن  ــات، ومقارن ــم الصــور واأليقون ــة، وحركــة تحطي الفسيفســاء، والنقــود البيزنطيّ

الزخــريف واملعــ�ري.

١0316227 منهج بحث: 
، مــن خــالل تنــاول النظريَّــات املختلفــة ملنهــج البحــث،  يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب للدراســات العليــا والبحــث العلمــيِّ

ــق  ــي تتعلَّ ــع الت ــم باملراج ــ� قوائ ــي، تحض ــث املكتب ــة: البح ــطة اآلتي ــة األنش ــة، وم�رس ــوم االجت�عيَّ ــج العل ــ¼ مناه ــا ب ووضعه

ــتخدام  دة، اس ــدَّ ــب مح ــة لكت ــات نقديَّ ــات ومراجع ــة دراس ــع، كتاب ــذه املراج ــن ه ــكلٍّ م ــز ل ــف موج ــع وص د، م ــدَّ ــوع مح Õوض

ــة  ــة لتوضيــح معلومــات معيَّنــة يف مجــال اآلثــار، ثــمَّ يكلَّــف الطلبــة بإعــداد بحــوث يف أحــد املوضوعــات األثريَّ الرســومات البيانيَّ

مــن مختلــف العصــور. 

١0316330  فخار قديم باللغة االنجليزية: 
  يقــدم هــذا املســاق تعريًفــا بالفخــار مــن حيــث مــواده األوليّــة وطــرق تصنيعــه.  ويركــز عــىل الطــرق واألســاليب العلميّــة الحديثــة 

ــل ودراســة مجموعــات  ــق. ويتضمــن املســاق  تحلي ــة والتطبي ــري وتفســ�ه مــن حيــث النظريّ ــل الفخــار األث املســتخدمة يف تحلي

ــارة مــن الفخــار مــن العصــور املختلفــة (العــرص الحجــري الحديــث الفخاري-اإلســالمي)، ومناقشــة نتائــج التحاليــل. (ســيتم  مخت

تدريــس املســاق باللغــة اإلنجليزيــة). 

١0316331 صناعة فندقية : 
ــا، تعريــف  ــد عليه ــادات والعــادات والتقالي ــر التجــارة والصناعــة والعب ــة، وأث ــاول املســاق التطــور التاريخــي للصناعــة الفندقي يتن

الفنــدق والخصائــص املميــزة لــه، أنــواع الفنــادق وتقســي�تها. 

١0316332  عمارة إسالمية :
 يتنــاول املســاق مقدمــة عــن العــ�رة يف الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، والعالقــة بــ¼ العــ�رة اإلســالميّة والبيزنطيّــة والساســانيّة، 

ــة  ــ�رة األمويّ ــالم، والع ــدر اإلس ــة يف ص ــآت الديني ــواة املنش ــول ن ــجد الرس ــ�رة، ومس ــام يف الع ــادة الخ ــاخ وامل ــن واملن ــر الدي وأث

ــالمية يف  ــ�رة اإلس ــاق الع ــذا املس ــاول ه ــك يتن ــب ذل ــالميّة. إىل جان ــة اإلس ــة والفني ــ�ذج املع�ريّ ــم الن ــة أه ــيّة، ودراس والعباس

ــة، وعســكريّة،  ــة، ومدنيّ ــة، ويشــمل دراســة أæــاط العــ�رة املختلفــة (دينيّ ــى الفــرتة العث�نيّ ــة حت فلســط¼ مــن الفــرتة الفاطميّ

ــة).  واجت�عيّ
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١0316333 فن متاحف : 
يعــرض املســاق نشــأة املتاحــف وتطورهــا، وغايــات املتاحــف وأهدافهــا، وتاريــخ بعــض املتاحــف العامليّــة والعربيّــة، ودراســة æــوذج 

ــن  ــات، وخزائ ــيق املعروض ــن العرض،وتنس ــف، وخزائ ــم املتاح ــف، تصمي ــة املتح ــف، وبناي ــع املتح ــار موق ــف، واختي ــد املتاح ألح

القطــع غــ� املعروضــة، والبطاقـــات، واإلضــاءة، وســالمة املتحــف، والهيئــة اإلداريـّـة يف املتحــف، والصيانــة والرتميــم، والحراســة، ودور 

التنقيبــات األثريّــة يف دعــم مقتنيــات املتحــف. (ســيتم تدريــس املســاق نظريــا وعمليــا).

١0316334  مسكوكات : 
ــة  ــذ بداي ــكوكات من ــة املس ــة، ودراس ــام املقايض ــتها، ونظ ــادر دراس ــا، ومص ــكوكات، وأهميته ــف باملس ــاق إىل التعري ــدف املس يه

ظهورهــا يف الفــرتة الفارســيّة الهلنســتية، ومــن ثــم الساســانيّة والبيزنطيّــة قبــل اإلســالم ويف صــدر اإلســالم، وحــدات النقــد اإلســالميّة 

(الدينــار، الدرهــم، الفلــس) وحركــة التعريــب يف عهــد عبــد امللــك بــن مــروان، وصناعــة الســكة اإلســالميّة، وطــرز َســُكها. 

١0316335  تسويق سياحي وفندقي : 
يهــدف هــذا املســاق إىل أن يســاعد الطّالــب عــىل أَن يفهــم بشــكل أفضــل طبيعــة التســويق الســياحي وأشــكاله الــذي وهــو يُّعــدُّ 

ــم املدخــالت  ــىل أَن يفه ــب ع ــذا املســاِق الطّال ــ� يســاعد ه ــي . ك ــد االقتصــاد الوطن ــة يف رف ــات املهم ــرب القطاع ــن أك ــداً م واح

واملخرجــات يف قطــاع الســياحة. عــالوة عــىل ذلــك، يســاعد تقديــم مفهــوم املزيــج التَســويقي يف مثــل هــذا القطــاع عــىل إكســاب 

الطالــب خــربة إضافيــة يف التَســويِق وتَســويِق الخدمــات يف القطــاع الفندقــي بشــكل خــاص.

١0316336 السياحة باللغة االنجليزية: 
كــون الّلغــة االنجليزيّــة الّلغــة الدوليّــة يف القــرن الحــايل ، إذن ال بــّد مــن تزويــد الطالــب باملصطلحــات العلميّــة املتصلــة Õوضــوع 

الســياحة. هــذا فضــالً عــن أن املــدرس يختــار مــادة دراســيّة بالّلغــة االنجليزيـّـة تتعلــق Õوضوع الســياحة.     

 
١0316337 لغة قديمة :

يختــار املــدرس عائلــة مــن النقــوش أو الكتابــات القد�ــة (يونانيّــة، التينيّــة، نبطيّــة، عــرÒ قديــم، آراميــة... الــخ)  ويتناولهــا بالتحليــل 

والرتكيــب الّلغــوي مبينــاً قيمتهــا التاريخيّــة. 

١0316440  تاريخ وآثار القدس :
ــي¼  ــة لليبوس ــات املاديّ ــىل املخلف ــز ع ــم الرتكي ــارض. ويت ــت الح ــى الوق ــة وحت ــذ البداي ــة من ــخ املدين ــاق تاري ــذا املس ــاول ه يتن

ــم  ــة وحقه ــاءات الصهيوني ــة االدع ــم مناقش ــ� يت ــالميّة. وك ــة واإلس ــة، والبيزنطيّ ــرتات الرومانيّ ــات الف ــك مخلف ــ¼، وكذل والكنعاني

ــة.  ــح التوضيحيّ ــرض الرشائ ــدس وع ــة الق ــة ملدين ــارات ميدانيّ ــىل زي ــاق ع ــتمل املس ــة. يش ــة املقدس ــي يف املدين التاريخ

١0316441 موضوع خاص في السياحة: 
 Áيختــار املــدرس موضوعــاً معينــاً يتعلــق بالســياحة ســواء املحليّــة أو الدوليّــة، بحيــث يكــون متخّصــص ومكــرّس بشــكل أســايس لـِـ 

يُعالــج  موضوعــات ذات صلــة .

                                                          
١0316442 اإلرشاد السياحي متطلب سابق لمساق رقم (١0316336):

ــة الســياحية،  ــم الدالل ــه،  وعل ــارات عمل ــل، ومه ــارة الدلي ــل ش ــوم حم ــل الســياحي، ومفه ــوم الدلي ــرّف إىل مفه ــم التَع ســوف يت

ــياحي¼.  ــألدالء الس ــة ل ــيس جمعي ــة تأس ــة، وكيفيّ ــات الخاص ــات والحاج ــات ذات االهت�م ــادة املجموع ــن قي ــا، وف وفنونه
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١0316443 مكاتب السياحة والحجز ( متطلب سابق لمساق رقم ١0316444):
ــا،  ــفر ووظائفه ــياحة والس ــة وكاالت الس ــياحيِّ¼، وأهميَّ ــطاء الس ــفر، والوس ــياحة والس ــوم رشكات الس ــاق مفه ــذا املس ــن ه  يتضمَّ

وتنظيمهــا وإدارتهــا، وتخطيــط أع�لهــا، وعمليَّــات تنظيــم الرحــالت الفرديَّــة والج�عيَّــة وتســويقها، وعالقــة وكالــة الســياحة والســفر 

ــات واملهــن الســياحيَّة األخــرى. بالفعاليَّ

(سيتم تدريس املساق من الناحية النظرية والعملية باللغة اإلنجليزية). 

١0316444 تدريب ميداني في مجال السياحة / عملي:
  يتــم مــن خــالل التدريــب امليــداø الــذي يقــوم بــه الطالــب يف الســنة الدراســيّة األخــ�ة أي قبــل التخــرج ملعرفــة كيفيــة التعامــل 

مــع العمــالء، واالطــالع عــىل أُســس العمــل امليــداø يف رشكات الســياحة والســفر.  وذلــك بواقــع (60 ســاعة) عمليــة يؤديهــا الطالــب 

يف أيــام العطــل وأوقــات الفــراغ بشــكل ال يؤثــر عــىل املســاقات األخــرى. 

١0316445 موضوع خاص في آثار فلسطين:                  
  يختار املدرس موضوعا خاصا يف آثار فلسط¼ ، ويتناوله بصورة تفصيلية .

١0316446 تدريب عملي على اآلثار :
 يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذه املــادة العمليّــة إىل الطــرق املختلفــة للحفــر والتســجيل والرســم والتصويــر واملســح األثــري نظريــاً 

وعمليــاً، مــن خــالل العمــل يف الحفريـّـة األثريـّـة التــي ينظمهــا القســم خــالل فصــل الصيــف لطــالب ســنة ثالثــة ورابعــة فقــط. ويف 

نهايــة الحفريــة يقــدم الطالــب تقريــراً مفصــالً عــن املوقــع الــذي عمــل فيــه، إىل جانــب زيــارات ميدانيّــة لبعــض الحفريــات األثريـّـة 

التــي تقــوم بهــا وزارة الســياحة واآلثــار للتعــرف إىل املواقــع األثريـّـة التــي تــم الحفــر فيهــا يف الســنوات املاضيــة والحفريــات األثريـّـة 

الحاليّــة.  وذلــك بواقــع (100 ســاعة) عمليــة خــالل الفصــل املذكــور. 
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ثانيًا: المساقات االختيارّية: ( ١٨ ساعة معتمدة ) 
١٠٣٠١١١٦ لغة عبرية (1)/سياحة : 

يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بأســس اللغــة العربيـّـة ومبادئهــا، وذلــك ليتمكــن الطلبــة مــن التعبــ� محادثــة وكتابــة .هــذا إىل 

جانــب تزويــد الطالــب Õعلومــات عامــة ومصطلحــات علميّــة متصلــة Õوضــوع الســياحة ومناقشــتها. 

 ١٠٣٠١١٦٠ لغة عبرية (2)/سياحة  متطلب سابق لمساق رقم (١31259): 
 �كــن تســجيل هــذا املســاق بعــد أخــذ مســاق عــربي (1). ويهــدف إىل فهــم الّلغــة العربيـّـة بشــكل أوســع حيــث يتــم املقارنــة بــ¼ 

اللغتــ¼، العربيـّـة والعربيّــة، ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل الرتجمــة مــن العربيـّـة إىل العربيّــة والعكــس. هــذا إىل جانــب توســيع معرفــة 

الطالــب حــول موضوع الســياحة. 

١0311198 لغة فرنسية لغير المتخصصين(1) : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة الحــروف األبجديــة للغــة الفرنســية، وطريقــة كتابــة الكلــ�ت Õذكرهــا ومؤنثهــا وجمعهــا، 

ــة باســتع�ل  ــا يومي ــه املبــارش وغــ� املبــارش، كــ� يــرسد أحداث ــك الجمــل Õكوناتهــا: الضمــ� الشــخيص، الفعــل واملفعــول ب وكذل

ــة  ــر اإلجاب ــر إجابــات قصــ�ة تتضمــن: القبــول، الرفــض، الشــكر، التأســف، وتربي األدوات املســاعدة مثــل الرســوم، والصــور، وتحري

بطريقــة مختــرصة. 

١٠٣١١١٩٨ لغة فرنسية لغير المتخصصين (2):
 يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس اللغــة الفرنســية مــن خــالل الطــرق الحديثــة لتدريــس اللغــة الفرنســية للمبتدئــ¼ واملقيمــ¼ يف 

بــالد غــ� ناطقــة باللغــة الفرنســية . ومــع نهايــة هــذا املســاق يتوقــع مــن الطلبــة القــدرة عــىل التحــدث ببســاطة وفهــم جمــل 

بســيطة يســتطيعون مــن خاللهــا التعريــف بأنفســهم ، والتعــرف إىل اآلخريــن وتركيــب جمــل بســيطة ، وترتيــب حــوارات قصــ�ة .

١0316250  القوانين والتشريعات لحماية اآلثار :
 التعريــف بالقوانــ¼ والسياســات الدوليــة واملحليــة املتعلقــة بح�يــة الــرتاث واآلثــار، توضيــح أهميــة القوانــ¼ يف التوعيــة األثريــة 

وأثرهــا يف الحفــاظ عــىل املــوروث الحضــاري  مــن الرسقــة والتهريــب واالتجــار والحفــر للمواقــع والتعــدي عــىل املعــاè األثريــة، أهــم 

املؤسســات الدوليــة يف هــذا املجــال ( اليونســكو، األيكــوم وغ�هــا). 

١0316251  آثار وتاريخ بالد الشام القديمة :
ــر  ــواحل البح ــى س ــرات حت ــر الف ــن نه ــق، وم ــة دمش ــى مدين ــوروس حت ــوÒ ط ــن جن ــدة م ــة املمت ــىل املنطق ــز ع ــون الرتكي  يك

املتوســط مــن حيــث: تاريــخ النشــاط األثــري يف ســوريا ولبنــان، حتــى نهايــة العــرص الربونــزي القديــم، والحفريــات األثريـّـة، واملصــادر 

املكتوبــة، والفــرتة االنتقاليّــة بــ¼ العــرص الربونــزي القديــم واملتوســط، وســوريا خــالل العــرص الربونــزي القديــم املتوســط، وســوريا يف 

العــرص الربونــزي األخــ�، وأخــ�اً العــرص الحديــدي.

١0316252 األنباط :
يقــدم املســاق نبــذة تاريخيــة عــن األنبــاط، مســح أثــري ألهــم املواقــع النبطيــة، ودراســة أهــم األعــ�ل امليدانيّــة يف املواقــع النبطيّــة، 

ــاط حســب التسلســل التاريخــي،  ــد األنب ــة عن ــات الصخريّ ــة، ونحــت الواجه ــن النحــت والعــ�رة النبطيّ ــة الهلنســتيّة يف ف النوعيّ

ــة بالطــالء  ــة املدهون ــرتاء، والواجهــات الصخري ــد قــرص البنــت، واملــرسح الرئيــيس يف الب وقــوس النــرص، والســاحة املقدســة، ومعب

املتعــدد األلــوان، والت�ثيــل النبطيّــة، والنقــود النبطيّــة، والكتابــات والنقــوش، والخــزف النبطــي وأنواعــه املختلفــة. 

١0316253  مهارات االتصال السياحي:
يعــرّف املســاق بعمليــة االتصــال ووســائله، واملهــارات الشــفوية والكتابيــة لالتصــال، وأســاليب التعامــل مــع الجنســيات والثقافــات 

ــراد  ــ¼ األف ــارات الشــخصية ب ــة امله ــاول تنمي ــ� يتن ــات. ك ــة واملرشوب ــاول األطعم ــن تن ــم، وف ــن التخاطــب والتقدي ــة، وف املختلف

والج�عــات، وبنــاء الفريــق واالهتــ�م بالعمــالء يف صناعــة الســياحة.  
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١0316360 آثار وتاريخ الجزيرة العربّية: 
ــة وتاريخهــا منــذ بدايــة العصــور الحجريّــة: العصـــر الحجــري النحــايس،   يحتــوي املســاق عرضــاً ألبــرز معــاè آثــار الجزيــرة العربيّ

ــرة  ــار الجزي ــة آلث ــة مقارن ــاق دراس ــن املس ــ� يتضم ــيكيّة. ك ــرتة الكالس ــة الف ــى بداي ــدي حت ــرص الحدي ــة، والع ــور الربونزيّ والعص

ــار املناطــق املجــاورة. ــة، وآث العربيّ

 
١0316361  نشأة الخط العربي وتطوره : 

 Òونشــأته وتطــوره، مــع عــرض تطبيقــي ألنــواع الخطــوط العربيّــة يف املــرشق العــر Òيهــدف املســاق إىل دراســة ألصــول الخــط العــر

ــرب واألندلس. واملغ

١0316362 إدارة فنادق: 
يتنــاول املســاق كيفيــة إدارة الفنــادق، ومهــارات التعامــل مــع الزبائــن وخدمــة الغــرف، وإعــداد  األغذيــة واملرشوبــات وتقد�هــا، 

وتنظيــم العمــل يف املكاتــب األماميــة فيــ� يتعلــق باملراســالت واالســتقبال واالســتعالمات واملحاســبة واألمــن. (ســيتم تدريــس املســاق 

نظريــاً وعمليــاً).

١0316363 تصوير إسالمي: 
 يوضــح موقــف اإلســالم مــن التصويــر، أنــواع التصويــر اإلســالمي ( الصــور الجداريــة، املخطوطــات، الفسيفســاء وغ�هــا )، مــدارس 

التصويــر اإلســالمي. 

١0316364 العمارة في الشرق األدنى القديم :
 يشــتمل املســاق عــىل عــرض لهندســة املعابــد والقصــور واملســاكن واملنشــآت واملرافــق املع�ريــة األخــرى يف منطقــة الــرشق األد÷ 

القديــم خاصــة مــرص والعــراق وبــالد الشــام، مــع الرتكيــز عــىل أهــم العنــارص املع�ريــة وطــرز العــ�رة وأصولهــا املحليــة واملؤثــرات 

الخارجيــة. 

ة : ١0316365 نظم المعلومات السياحيَّ
يتنــاول املســاق مفهــوم نظــم املعلومــات الســياحيَّة، ونظــم املعلومات املســتخدمة يف الفنــادق واملطاعــم Fidelio، ووكاالت الســياحة 

.GIS ونظــم املعلومــات الجغرافيَّة ،Galileo والســفر

١0316470 صيانة اآلثار وترميمها : 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة اآلثــار وصيانتهــا وترميمهــا، وصيانــة القطــع األثريّة.ويشــمل ذلــك كيفيــة تلــف هــذه 

القطــع وأفضــل الطــرق يف عالجهــا وحفظهــا، وصيانــة املبــاø واملواقــع األثريـّـة، مــن حيــث دراســة أهــم العوامــل البرشيـّـة والطبيعيّــة 

املؤثــرة فيهــا، وأفضــل الســبل يف الحفــاظ عليهــا، وبعــض أعــ�ل الصيانــة الرضوريـّـة يف الحقــل، مثــل: رفــع القطــع األثريـّـة واملنشــآت، 

وأخــذ العيّنــات، والتعــرف إىل قوانــ¼ اآلثــار املحليّــة واإلقليميّــة.

10316471 نقوش وزخارف قديمة:
يتنــاول املســاق مقدمــة عــن اللغــات الســامية وأهــم النقــوش والكتابــات يف املنطقــة، النقــوش والكتابــات االســالمية، العالقــة بــ¼ 

اللغــات، أنــواع النقــوش القد�ــة، أهــم وســائل الكتابــة. 

10316472 التقنية في العصور القديمة :
 دراســة تطــور الصناعــات املختلفــة عــرب العصــور، التقنيــات األوىل يف التعامــل مــع املــواد الصوانيــة والفخاريــة واملعدنيــة والزجاجيــة 

 . وغ�ها
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10316473 الخدمات السياحية والفندقية : 
 يركــز هــذا املســاق عــىل الخدمــات الســياحية والفندقيــة املتنوعــة التــي تلبــي رغبــات الســائح كخدمــات الطعــام والــرشاب وغ�هــا 

يف املرافــق الســياحية  املختلفــة كاملتنزهــات واملطاعــم والفنــادق وغ�هــا. كــ� يتنــاول الطــرق واآلليــات الحديثــة يف تقديــم تلــك 

الخدمــات .

أعضاء هيئة التدريس

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم المدرس

جامعة ساالمانكا، اسبانيا. أستاذ مساعدلؤي محمد أبو السعود

خريج جامعة العلوم املاليزيةأستاذ مساعدجعفر عباهرة

الجامعة األردنية 1989مدرسمازن عبد اللطيف

جامعة ال�موكمدرسعاطف محمد خويرة
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برنامج التاريخ

الرؤيا 
يتطلــع برنامــج التاريــخ يف جامعــة النجــاح ا لوطنيــة يف رؤيتــه الطموحــة نحــو مســتقبل واعــد يتبــّوأ فيــه مكانــة مرموقــة بــ¼ أقســام 

ــدم  ــة والتق ــم واملعرف ــة العل ــالتها يف خدم ــداء وأداء رس ــز واإلب ــىل التمي ــدؤوب ع ــا ال ــة وحرصه ــة الجامع ــززاً برؤي ــام مع ــخ يف الع التاري

الحضــاري. 

الرسالة: 
يســعى قســم التاريــخ أن يكــون محــل احــرتام وتقديــر عــىل كافــة األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة Õــا ينتهجــه مــن فلســفة 

ــة عامليــة يف دراســة التاريــخ وكتابتــه.  ورؤي

أهداف: 
إعداد جيل من املؤرخ¼ القادرين عىل دراسة التاريخ وكتابته وفق املنهج العلمي. • 

 املساهمة بفعالية إلرساء دعائم املدرسة املوضوعية يف دراسة التاريخ والبعد عن الفكرة املسبقة. • 

إعــداد وتدريــب الكــوادر الشــابة ألخــذ أماكنهــم يف  مســ�ة الحيــاة اإلنســانية Õــا يكفــل تقديــم الحضــارة وازدهارهــا وتحقيــق • 

التنميــة املســتدامة يف الــدول الناميــة ويف مقدمتهــا الوطــن العــرÕ Òــا فيهــا فلســط¼. 

املساهمة يف ح�ية الرتاث اإلنساø م� يتعرض له من محاوالت للتشويه والتزوير والطمس والتحريف. • 

ــا إشــاعة •  ــه فلســط¼ للعــاè أجمــع وغايته ــا الوطــن العــرÕ Òــا في ــي قدمه ــة الت ــد عــىل عمــق وشــمولية الرســالة الروحي التأكي

ــة.  ــ¼ البرشي ــة والســالم ب املحب

المخرجات: 
 :Äتخريج نخبة من الكوادر العلمية املدربة عىل قدر كب� من العلم واملعرفة م� يؤهلها للنهوض باآل

دراسة املايض وفهم الحارض ورسم آفاق املستقبل وفق أحدث املناهج يف الدراسات التاريخية. . 1

القدرة عىل الفهم والتحليل والنظرة املوضوعية. . 2

تقبل الرأي والرأي اآلخر. . 3

االعت�د عىل الذات يف مواجهة التحديات. . 4

املبادرة وتنمية العمل التطوعي. . 5

حمــل رســالة اآلبــاء واألجــداد التــي قدمــت للعــاè العديــد مــن االنجــازات الرائــدة عــىل صعيــد ابتــكار الحــروف الهجائيــة ونــرش . 6

وتبليــغ الرســاالت الســ�وية وقيــم العدالــة وســبل الرشــاد. 
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ة الدراّسية:
ّ
ملخص للخط

عدد الساعاتنوع المتطلب
84 س.ممتطلبات القسم اإلجبارية

18 س.ممتطلبات القسم االختيارية
18 س.ممتطلبات الجامعة اإلجبارية

6   س.ممساقات حرة 
126 س.مالمجموع

متطلبات القسم: 
أ. متطلبات القسم اإلجبارية (٨٤ س.م): 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10321440  م.س. 1                 3تاريخ فلسط¼ املعارص 10321443
10321230  م.س. 1                 3تاريخ الدولة العث�نية 10321335
10321228  م.س. 1  10321229  م.س. 2               3منهج البحث العلمي التاريخي (2) مرشوع التخرج 10321447
10321445  م.س. 1                 3تدريب عميل 10321446
                 3أساليب تدريس التخصص 10321445
                 3تاريخ الحروب الصليبية 10321333
                 3تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية10321155
10321232  م.س. 1                 3عرص النهضة األوروبية 10321336
10321336  م.س. 1                 3تاريخ العاè الحديث 10321337
10321335  م.س. 1                 3تاريخ املرشق العرÒ الحديث واملعارص 10321338
                 3تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى 10321232
10321124  م.س. 1                 3تاريخ الدولة العباسية 10321227
10321337  م.س. 1                 3تاريخ العاè املعارص 10321442
                 3تاريخ القدس الحديث واملعارص 10321441
                 3تاريخ فلسط¼ الحديث 10321440
10321335  م.س. 1                 3تاريخ ش�ل إفريقيا الحديث واملعارص 10321339
                 3تاريخ األندلس 10321126
                 3تاريخ األيوبي¼ وامل�ليك 10321230
                 3مدخل إىل علم التاريخ 10321120
                 3تاريخ الرشق األد÷ القديم 10321121
10321228  م.س. 1                 3منهج البحث العلمي التاريخي 1 10321229
                 3دراسة يف املصادر 10321228
                 3تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم 10321122
10321122  م.س. 1                 3تاريخ صدر اإلسالم ”عرص الرسول والخلفاء الراشدين“ 10321123
                 3الفكر السيايس اإلسالمي 10321231
10321123  م.س. 1                 3تاريخ الدولة األموية 10321124
                 3تاريخ بالد املغرب يف العرص اإلسالمي 10321125
3تاريخ الدولة الفاطمية10321261
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ب. متطلبات القسم االختيارية (١٨ س.م): 
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3جغرافية فلسط¼ التاريخية 10321369
                 3حركة الفتوحات اإلسالمية 10321153
                 3نصوص تاريخية 10321478
10321476 Ò3األحزاب السياسية يف الوطن العر                 
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10321475
                 3تاريخ الرشق األقىص الحديث واملعارص 10321474
                 3تاريخ الفكر العرÒ الحديث 10321470
                 3تاريخ الجزيرة العربية الحديث واملعارص 10321471
10321335  م.س. 1                 3تاريخ تركيا املعارص 10321472
                 3تاريخ العاè الجديد(األمريكيت¼) 10321473
                 3حركات التحرير العربية 10321477
                 3تاريخ بالد الرشق األقىص اإلسالمي 10321256
                 3تاريخ الديانات يف الجزيرة العربية 10321150
10321123  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ صدر اإلسالم 10321151
                 3تاريخ الحركة الصهيونية 10321368
10321227  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ الدولة العباسية وحضارتها 10321154
                 3تاريخ السالجقة 10321257
                 3موضوع خاص يف تاريخ الحضارة اإلسالمية 10321258
                 3الفرق اإلسالمية 10321259
                 3دراسات إفريقية 10321366
                 3موضوع خاص يف جغرافية العاè اإلسالمي 10321262
10321335  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ الدولة العث�نية 10321363
                 3مرص يف عهد أرسة محمد عيل 10321364
10321365 øيف العهد العث� Ò3قطر عر                 
                 3تاريخ القضاء اإلسالمي 10321260
                 3تاريخ إيران الحديث واملعارص من ١٥٠٠ -10321367١٩٨٠
10321126  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ األندلس وحضارتها 10321152
3تاريخ النظم اإلسالمية10321334
3قضايا معارصة10321444
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وصف المساقات

١0321120 مدخل إلى علم التاريخ 
يهدف هذا املساق إىل أن يتعرف الطالب إىل املحاور اآلتية: 

تطــور معنــى التاريــخ ومفهومــه عنــد األمــم املختلفــة وأهميــة علــم التاريــخ ومكانتــه بــ¼ العلــوم املختلفــة وأهميــة دراســة علــم 

التاريــخ وصفــات املــؤرخ املثــايل و عالقــة التاريــخ مــع العلــوم األخــرى ومعرفــة أســس قــراءة األصــول واملصــادر واملراجــع التاريخيــة 

وفهمهــا وتحليلهــا مثــل: الوثائــق، واألرشــيف واملذكــرات، والرســوم، والصــور، وآثــار اإلنســان ومؤلفاتــه، واملصــادر واملراجــع، و دراســة 

ونقــد األصــول التاريخيــة وتحليلهــا، واثبــات صحتهــا، ومعرفــة قواعــد الرتكيــب التاريخــي ومكوناتــه، وكيفيــة تنظيمــه، وكذلك دراســة 

عالقتــه مــع محــاور: االجتهــاد، والتعليــل، واإليضــاح، والعــرض التاريخــي واالطــالع عــىل منطلقــات املــدارس الفكريــة املختلفــة يف 

ــي  ــ¼ الت ــة، واســتخالص صــور االتجاهــات والقوان ــة، والديني ــة، واالجت�عي ــل: السياســية، االقتصادي ــة مث ــراءة األحــداث التاريخي ق

نظمــت هــذه األحــداث، وحركــت تلــك املــدارس.

١032121 تاريخ الشرق األدنى القديم:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تطــور الحيــاة البرشيــة يف منطقــة الــرشق األد÷ القديــم، منــذ العصــور الحجريــة القد�ــة، وحتــى 

الفــرتات التاريخيــة املتأخــرة، مــن النواحــي السياســية والثقافيــة والحضاريـــة مثــل: األدوات، والكتابــة، والعــ�رة، والفــن، والديــن، 

ويركــز هــذا املســاق عــىل تاريــخ أقطــار الــرشق القديــم يف العــراق، ومــرص، وســوريا، ويبحــث يف أثــر هــذه الحضــارات يف التاريــخ 

.øاإلنســا

١0321122  تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم:
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مصــادر تاريــخ الفــرتة الجاهليــة والجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، وطبقـــات العــرب، وجغرافيــة بــالد 

العــرب، ودول اليمــن القد�ــة، وبقيــة دول أنحــاء الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم «كنــدة، وتدمــر، واألنبــاط، والغساســنة، واملنــاذرة»، 

واملجتمــع القبــيل يف بــالد الحجــاز مــن جميــع الجوانــب.

١0321123  تاريخ صدر اإلسالم: «عصر الرسول والخلفاء الراشدين»:
ــه  ــىل الل ــول، ص ــد الرس ــالمية يف عه ــة اإلس ــم الدول ــة، وتنظي ــة واملدين ــرشه يف مك ــالم ون ــوة إىل اإلس ــاق يف الدع ــذا املس ــث ه يبح

عليــه وســلم، وسياســة الرســول يف نــرش الدعــوة اإلســالمية يف بــالد الحجــاز وخارجهــا، وحــركات الــردة واملتنبئــ¼، وقضيــة خالفــة 

الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، والفتوحــات يف عهــد الخلفــاء الراشــدين، وتنظيــم حكــم الدولــة «إداريــاً وماليــاً ودينيــاً وعســكرياً»، 

واالختــالف الــذي ظهــر يف الدولــة ونتائجــه.

١0321124 تاريخ الدولة األموية:
يركــز هــذا املســاق عــىل قيــام الدولــة األمويــة، وتطــور نظــام الخالفــة يف الدولــة األمويــة، وسياســة األمويــ¼ يف توطيــد ســلطتهم، 

وموقــف األمويــ¼ مــن الفــرق اإلســالمية «الخــوارج والشــيعة» وحــركات املــوايل، والفتوحــات اإلســالمية يف عهــد الخلفــاء األمويــ¼، 

وأنظمــة الحكــم واإلدارة، ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة األمويــة.

١0321125 تاريخ بالد المغرب في العصر اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق أحــوال بــالد املغــرب مــن حيــث أهميــة املوقــع الجغــرايف والطبيعــة التضاريســية واألحــوال السياســية والقبليــة 

ــن  ــالد املغــرب خــالل العرصي ــح اإلســالمي خــالل القــرن األول الهجــري، وأحــوال ب ــم مراحــل الفت ــح اإلســالمي، ومــن ث ــل الفت قبي

ــاø الهجــري، والــدول املســتقلة التــي قامــت عــىل أراضيــه  األمــوي والعبــايس (عــرص الــوالة) حتــى النصــف الثــاø مــن القــرن الث

ــن  ــة املوحدي ــي قامــت عــىل أنقــاض دول ــدول الت ــن، وال ــ¼ واملرابطــ¼ واملوحدي ــة والفاطمي ــة الرســتمي¼ واألدارســة واألغالب كدول

حتــى ظهــور األتــراك العث�نيــ¼ عــىل مــرسح األحــداث يف بــالد املغــرب يف مطلــع القــرن العــارش الهجــري، وأهــم املظاهــر الحضاريــة 

اإلســالمية يف بــالد املغــرب. 
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١0321126 تاريخ األندلس
ــية  ــة التضاريســية واألحــوال السياس ــرايف والطبيع ــع الجغ ــث املوق ــن حي ــة م ــرة األيب�ي ــبه الجزي ــذا املســاق أحــوال ش ــاول ه يتن

القوطيــة قبيــل الفتــح اإلســالمي، ومــن ثــم مراحــل الفتــح اإلســالمي خــالل الفــرتة الواقعــة بــ¼ -92 95 هـــ، وعــرص الــوالة واالســتقرار 

العــرÒ يف بــالد األندلــس (95-138هـــ)، وعــرص اإلمــارة والخالفــة األمويــة (138-407هـــ)، وعــرص ملــوك الطوائــف ومملكــة غرناطــة، 

وحركــة االســرتداد االســبانية حتــى زوال الحكــم اإلســالمي مــن بــالد األندلــس ســنة 897هـــ، وأهــم املظاهــر الحضاريــة األندلســية.

 

١0321227 تاريخ الدولة العباسية:
ــايس األول،  ــرص العب ــاء الع ــزة لخلف ــة موج ــية، ودراس ــة العباس ــام الدول ــت، وقي ــوة آلل البي ــم الدع ــاق يف تنظي ــذا املس ــث ه يبح

وسياســة الخلفــاء العباســي¼ الداخليــة نحــو «العلويــ¼، املــوايل، والشــعوبية، والربامكــة، والعــرب... إلــخ»، وسياســة الخلفاء العباســي¼ 

ــدول  ــخ»، وعــرص ظهــور ال ــة املقدســة، واملغــرب واألندلــس... ال ــة الروماني ــة، واإلمرباطوري ــة البيزنطي ــة نحــو «اإلمرباطوري الخارجي

اإلســالمية شــبه املســتقلة، وعــرص نفــوذ األتــراك، ونظــم الحكــم ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة العباســية.

١0321228 دراسة في المصادر: 
يهدف هذا املساق إىل تعريف الطالب باألمور اآلتية: 

تطــور البعــد التاريخــي عنــد العــرب قبــل اإلســالم، وعالقــة ذلــك بالروابــط السياســية، واالقتصاديــة، واالجت�عيــة، والثفاقيــة عندهــم 

ــع املجــاالت  ــم املعــريف، والثقــايف يف جمي ــد العــرب، ومخزونه ــة وتطورهــا عن ــة التاريخي ــر اإلســالم عــىل نشــأة الكتاب ــح أث و توضي

ــد العــرب و دراســة æــاذج مــن  ــة عن ــة والفكري ــة السياســية، والحزبي ــة، وأثرهــا عــىل الكينون ــة العربي و نشــأة املــدارس التاريخي

الــرتاث التاريخــي للــرواة واالخباريــ¼، واملؤرخــ¼ العــرب، مــن حيــث األهميــة واملنهجيــة، والــدور الــذي لعبــه أصحابهــا يف املدرســة 

التاريخيــة العربيــة. 

١0321229 منهج البحث العلمي التاريخي (١)
يهدف هذا املساق إىل أن يلم الطالب باألمور اآلتية: 

رشوط اختيــار عنــوان البحــث وموضوعــه، وأنــواع املصــادر واملراجــع التاريخيــة و البحــث عــن املصــادر واملراجــع املرتبطــة Õوضــوع 

البحــث و أنــواع القــراءة البحثيــة: القــراءة االســتطالعية، والقــراءة الشــمولية املركــزة وأســس عــرض النصــوص التاريخيــة ونقدهــا 

وتحليلهــا وخطــوات تكويــن خطــة علميــة ملوضــوع البحــث و رشوط اســتخدام البطاقــات العلميــة، وكيفيــة نقــل املعلومــات إىل 

هــذه البطاقــات و أســس الصياغــة العلميــة البحثيــة و مــدارس التوثيــق العلمــي يف الهوامــش، وقوائــم املصــادر واملراجــع و ترتيــب 

عنــارص البحــث التاريخــي ومكوناتــه ودراســتها، وأخــ�اً يعــد الطالــب بحثــاً علميــاً محكــ�ً وفــق املواصفــات التــي درســها نظريــاً، 

وســتتم مناقشــة بحثــه مــع أســتاذ املســاق.

١0321230 تاريخ األيوبيين والمماليك:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف اىل مصــادر تاريــخ األيوبيــ¼ وامل�ليــك ومراجعــه، وأحــوال بــالد املــرشق اإلســالمي قبــل قيــام الدولة 

األيوبيــة «العــراق وبــالد الشــام ومــرص»، والسياســة الداخليــة، واألخطــار الخارجيــة «الفرنجــة واملغــول»، والعالقــات الخارجيــة مــع 

بعــض الــدول اإلســالمية، والحيــاة االقتصاديــة «زراعــة وصناعــة وتجــارة»، واإلقطــاع بأشــكاله املختلفــة، وأنظمــة الحكــم ومظاهــر 

الحضــارة.

١0321231 الفكر السياسي اإلسالمي:
ــر  ــب للفك ــع الجوان ــن جمي ــة م ــة «هيدي ــالمي، ودراس ــيايس اإلس ــر الس ــع الفك ــادر ومراج ــف باملص ــاق التعري ــذا املس ــاول ه يتن

ــة لبعــض جوانــب الفكــر  ــدى الشــعوب املجــاورة للعــرب، ودراســة تفصيلي ــدى العــرب قبــل اإلســالم، ودراســة موجــزة للفكــر ل ل

ــدى  ــ¼ الفكــر اإلســالمي والفكــر ل ــة موجــزة ب ــي، ودراســة مقارن اإلســالمي الســيايس واالقتصــادي واالجت�عــي والعســكري والدين

ــن. ــزات الفكــر اإلســالمي وطــرق املعالجــة للدي بعــض الشــعوب املعــارصة، ومي
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١0321232 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باإلمرباطوريــة الرومانيــة ومظاهــر قوتهــا وعوامــل ضعفهــا حتــى انهيارهــا عــىل يــد الربابــرة األوروبي¼ 

الجرمــان ســنة 476م، والدويــالت التــي قامــت عــىل أنقــاض الشــق الغــرÒ منهــا، وطبيعــة العالقــات التــي قامــت بينهــا، ودراســة 

تاريــخ الديانــة املســيحية وظهــور البابويــة والرهبنــة والديريــة، وطبيعــة العالقــات التــي ســادت بــ¼ املؤسســة البابويــة واملؤسســة 

السياســية الحاكمــة يف أوروبــا، ونظــم الحكــم اإلقطاعيــة، وظهــور الحركــة الدســتورية يف إنجلــرتا وتدعيــم امللكيــات يف مختلــف دول 

أوروبــا ومظاهــر انتقــال أوروبــا مــن العصــور الوســطى إىل الحديثــة منــذ القــرن الثالــث عــرش وحتــى مطلــع النهضــة.

١0321333 تاريخ الحروب الصليبية 
يتنــاول هــذا املســاق العالقــات بــ¼ املســلم¼ والغــرب األوروÒ منــذ ظهــور اإلســالم حتــى اإلعــالن عــن قيــام الحــروب الصليبيــة 

ضــد بــالد الــرشق األد÷ اإلســالمي ســنة 1095م، وأحــوال كل مــن بــالد املــرشق اإلســالمي وبــالد الغــرب األوروÒ قبيــل بــدء الحــروب 

الصليبيــة، والحمــالت الصليبيــة: « أســبابها ودوافعهــا، وطبيعتهــا وأهدافهــا، وتحركاتهــا وحوادثهــا»، واإلمــارات الالتينيــة الصليبيــة 

التــي «خضــت عنهــا يف بــالد الــرشق األد÷، ودور مختلــف األطــراف اإلســالمية يف دحــر الصليبيــ¼ حتــى عــام 1291م، وأثــر الحــروب 

الصليبيــة ونتائجهــا عــىل أوروبــا والعــاè اإلســالمي عــىل جميــع الصعــد.

١0321334 تاريخ النظم اإلسالمية 
ــة  ــة واالجت�عي ــاة االقتصادي ــا يف الحي ــالمية ودوره ــة اإلس ــا يف الدول ــم وتطوره ــخ النظ ــه تاري ــاق يف محتويات ــذا املس ــاول ه يتن

ــا.  ــبة وغ�ه ــش، والحس ــد، والجي ــاء، والربي ــوزارة، والقض ــة، وال ــام الخالف ــل نظ ــية مث والسياس

١0321335 تاريخ الدولة العثمانية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل كيفيــة تأســيس الدولــة العث�نيــة، واملؤسســات الرئيســة « الســلطنة، والصــدر األعظــم ، والدفــرت 

خانــه، والدفــرت داريــة، واالنكشــارية، ومشــيخة اإلســالم، والقضــاء، والعالقــات العث�نيــة الصفويــة، والعث�نيــة اململوكيــة، والعث�نيــة 

األوروبيــة حتــى نهايــة الدولــة العث�نيــة عــام 1918 وانطــالق حركــة التنظيــ�ت العث�نيــة بعــد عــام 1826م.  

١0321336 عصر النهضة األوروبية: 
ــن  ــا م ــال أوروب ــة ومظاهــر انتق ــة واملكاني ــث حــدوده الزمني ــن حي ــة م ــف بعــرص النهضــة األوروبي ــاول هــذا املســاق التعري يتن

العصــور الوســطى إىل عــرص النهضــة، ودول  عــرص النهضــة وكياناتــه، والحــروب اإليطاليــة 1494-1559م، وحــركات اإلصــالح الدينــي، 

ــة  ــرص النهض ــر ع ــا، ومظاه ــة ونتائجه ــية واإلنجليزي ــة والفرنس ــبانية والهولندي ــة واإلس ــة الربتغالي ــة األوروبي ــوف الجغرافي والكش

 .èــا والعــا الفكريــة والدينيــة والعلميــة والفنيــة، ونتائــج تلــك املظاهــر عــىل أوروب

١0321337 تاريخ العالم الحديث :
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة املعــاè الحضاريــة الغربيــة عقــب عــرص النهضــة حتــى انـــدالع الحــرب العامليــة األوىل، والثورتــ¼ 

ــا، والحــركات القوميــة األوروبيــة. ــام الثــورة الصناعيــة يف أوروب األمريكيــة والفرنســية، وقي

١0321338 تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر: 
ــت الحــارض  ــى الوق ــ¼ 1516 وحت ــا ب ــرÒ م ــن الوطــن الع ــاح األســيوي م ــارص للجن ــث واملع ــخ الحدي ــج هــذا املســاق التاري يعال

ويركــز يف ذلــك عــىل الحكــم العثــ�ø 1516-1918م، وقيــام الدولــة القطريــة بعــد عــام 1918م وتحوالتهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة 

والسياســية يف ظــل التنافــس االســتع�ري والحــرب البــاردة، والنظــام العاملــي الجديــد. 

١0321339 تاريخ شمال إفريقيا الحديث والمعاصر: 
ــ¼ 1492  ــا ب ــاح اإلفريقــي مــن الوطــن العــرÒ م ــث املعــارص للجن ــخ الحدي يهــدف هــذا املســاق إىل تســليط الضــوء عــىل التاري

وحتــى الوقــت الحــارض مركــزاً يف ذلــك عــىل رصاعــه مــع اإلســبان والربتغاليــ¼ بعــد خــروج العــرب مــن األندلــس وانضوائــه تحــت 

الحكــم العثــ�ø والتغلغــل االســتع�ري يف أقاليمــه خــالل القــرن التاســع عــرش، وحركاتــه الوطنيــة وقيــام الــدول القطريــة وتحوالتهــا 

االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية. 
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١0321440 تاريخ فلسطين الحديث:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ فلســط¼ الحديــث منــذ انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ�ø عــام 1516م وحتــى رحيلــه عنهــا 

خــالل فعاليــات الحــرب العامليــة األوىل عــام 1918م ويركــز يف ذلــك عــىل التحــوالت االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية التــي انتابتها 

صعــوداً وانحــداراً ويف مقدمتهــا ظهــور الزعامــات املحليــة املتنفــذة وعالقاتهــا بالهيئــات الحاكمــة العث�نيــة واألنشــطة االقتصاديــة 

الداخليــة والخارجيــة والتغلغــل األجنبــي وردود الفعــل الرســمية والشــعبية عليــه .

١0321441 تاريخ القدس الحديث والمعاصر: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تســليط الضــوء عــىل تاريــخ مدينــة القــدس االقتصــادي واالجت�عــي والســيايس الحديــث واملعــارص منــذ 

انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ�ø عــام 1516م وحتــى الوقــت الحــارض مــروراً بفــرتة االنتــداب الربيطــاø والحكــم األردø واالحتــالل 

اإلرسائيــيل.

١0321442 تاريخ العالم المعاصر:
ــة  ــة الثاني ــة، وأحــداث الحــرب العاملي ــة الثاني ــة الحــرب العاملي ــاول هــذا املســاق دراســة أحــداث القــرن العرشيــن، حتــى بداي يتن

ــة ومتابعــة أحــداث الســاعة عــىل املســتوى العاملــي. ــاز، واألزمــات الدولي ــة عــدم االنحي ــة، وكتل ــة والغربي وظهــور املعســكرات الرشقي

١0321443 تاريخ فلسطين المعاصر: 
يتنــاول هــذا املســاق تاريــخ فلســط¼ املعــارص وتطوراتــه منــذ رحيــل الحكــم العثــ�ø عــن فلســط¼ عــام 1918م وحتــى الوقــت 

ــة  ــداب الربيطــاø وموقفــه مــن مســألة الهجــرة ورشاء األرايض ونشــاط الحركــة الوطني ــك عــىل سياســة االنت الحــارض ويركــز يف ذل

ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــام 1967م، ومواجه ــة ع ــام 1964م، ونكس ــر ع ــة التحري ــام منظم ــام 1948م، وقي ــة ع ــطينية، ونكب الفلس

ــة والسياســية.  ــة واالجت�عي ــا االقتصادي ــة الفلســطينية وتحدياته ــام الســلطة الوطني ــد واالســتيطان، وقي لسياســات الضــم والتهوي

١0321444 قضايا معاصرة:
يتنــاول هــذا املســاق واحــدة أو أكــÜ مــن القضايــا املعــارصة مثــل: االســترشاق، أو االســتبداد، أو اإلرهــاب، أو االنتفاضــة، أو الحــركات 

اإلســالمية املعــارصة... إلــخ، ملقيــاً الضــوء عليهــا مــن خــالل الدراســة والتحليــل واملقارنــة.

١0321445 أساليب تدريس للتخصص:
يشــمل املســاق تعريفــات العلــوم االجت�عيــة، وخصائــص الربنامــج الجيــد يف العلــوم االجت�عيــة األفقــي والتفرعي، واألهــداف العامة 

للعلــوم االجت�عيــة، واألهــداف التدريســية، ومحتــوى منهــاج العلــوم االجت�عيــة مــن حيــث: املفاهيــم، والحقائــق، والتعميــ�ت 

والنظريــات... والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك Õنهــاج العلــوم االجت�عيــة املــدريس يف املرحلــة األساســية العليــا، 

وعمــل تقنيــة درس العلــوم االجت�عيــة بتكامــل عنــارص مذكــرة الــدرس وخطــوات تنفيــذه.

١0321446 تدريب عملي: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل إعــداد الخطــط الدراســية يف منهــاج التاريــخ للمرحلــة األساســية والثانويــة وتنفيذهــا 

ميدانيــا يف إحــدى مــدارس مدينــة نابلــس والقــرى واملخيــ�ت املجــاورة وذلــك بــإرشاف مــدرس املســاق يف الجامعــة ومتابعــة إدارة 

املدرســة واملعلــم املتعــاون. 

١0321447 منهج البحث العلمي التاريخي (2) 
مشروع التخرج: 

يعــد الطالــب وبــإرشاف أســتاذه، بحثــاً علميــاً محكــ�ً، حســب األســس والقواعــد واملعــارف التــي تعلمهــا يف مســتوى البكالوريــوس 

ويقــّدم البحــث الــذي أعــده الطالــب، إىل لجنــة علميــة متخصصــة، تقــوم Õناقشــة جميــع خطــوات البحــث ومكوناتــه وتفاصيلــه.
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١0321150  الديانات في الجزيرة العربية قبل اإلسالم:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة عالقــة الديانــات يف الجزيــرة العربيــة بالديانــات يف املناطــق األخــرى املحيطــة بهــا (جنــوب آســيا وبــالد 

الشــام ومــرص والعــراق). والديانــات الوثنيــة (عبــادة األوثــان واألصنــام واألجــرام الســ�وية، واملجوســية)، والشــعائر واملناســك الوثنية. 

ثــم الديانــات الســ�وية (اليهوديــة، واملســيحية) وعالقتهــا Õيــول بيزنطــة وساســان يف الســيطرة عــىل بــالد العــرب. ويــدرس أيضــا 

الحنيفيــة اإلبراهيميــة ومنظومــة الحــج وظهــور اإلســالم. ومصــادر الديانــات قبــل اإلســالم ومراجعهــا.

١0321151 موضوع خاص في تاريخ صدر اإلسالم 
يهــدف املســاق إىل تنــاول موضــوع معــ¼ يف فــرتة النشــأة والتكويــن ودراســة تفصيليــة مــن خــالل مــا كتــب عنــه قد�ــا وحديثــاً، 

ــة،  ــة الخالف ــاد، وأزم ــرة أو الجه ــوم الهج ــل مفه ــد مث ــ� بع ــالمي في ــر اإلس ــم الفك ــوع دور يف رس ــذا املوض ــون له ــل أن يك ويفض

ــة األوىل. ــوان العطــاء، والفتن والشــورى، ودي

١0321152 موضوع خاص في تاريخ األندلس وحضارتها
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تفصيليــة وعميقــة ملوضــوع معــ¼ يف تاريــخ األندلــس، أو حضارتهــا كدراســة تاريــخ امل�ليــك املســيحية 

يف شــبه الجزيــرة األيب�يــة خــالل الحكــم اإلســالمي، أو تتبــع تاريــخ العالقــات اإلســالمية املســيحية، أو حركــة االســرتداد املســيحي ضــد 

الوجــود اإلســالمي يف األندلــس، أو السياســية الداخليــة – أو الخارجيــة – األندلســية خــالل حقبــة تاريخيــة محــددة، أو دراســة أحــد 

الجوانــب الحضاريــة أو دراســة فــرتة زمنيــة محــددة مــن جميــع الجوانــب دراســة تفصيليــة وتحليليــة.

١0321153 حركة الفتوحات اإلسالمية:
يتنــاول هــذا املســاق األهــداف التــي جــاء اإلســالم لتحقيقهــا: (توحيــد الجزيــرة العربيــة سياســياً ودينيــاً، ومــن ثــم االنطــالق خــارج 

الجزيــرة لخالفــة األرض ومــن عليهــا)، ومفهــوم حركــة الجهــاد يف الفكــر اإلســالمي. وأســباب الفتوحــات وتنظيمهــا وخطــوط ســ�ها 

ونتائجهــا. واملســترشق¼ وتفســ�هم لحركــة الفتوحــات. ومصــادر حركــة الفتوحــات اإلســالمية ومراجعهــا.

١0321154 موضوع خاص في تاريخ الدولة العباسية 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــاً معينــاً يف تاريــخ الدولــة العباســية ودراســته دراســة منهجيــة آخذيــن بعــ¼ االعتبــار كل مــا كتــب عنــه 

قد�ــاً وحديثــاً.  ويفضــل أن يكــون لهــذا املوضــوع دور يف رســم الفكــر اإلســالمي فيــ� بعــد مثــل محنــة ابــن حنبــل، واختفــاء اإلمــام 

ــدى الشــيعة، واإلقطــاع العســكري ، والدعــوة العباســية، والــرصاع عــىل الســلطة بــ¼ األمــ¼ واملأمــون، واملناظــرات  ــاø عــرش ل الث

الفكريــة واألدبيــة، واالقتصاد........الــخ .

١0321155 تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باإلمرباطوريــة الرومانيــة ومظاهــر قوتهــا وعوامــل ضعفهــا، ودراســة «هيديــة لظهــور اإلمرباطوريــة 

البيزنطيــة يف مطلــع القــرن الرابــع امليــالدي وبنــاء مدينــة القســطنطينية عــىل يــد اإلمرباطــور قســطنط¼ األول مؤســس اإلمرباطوريــة، 

والسياســة الداخليــة البيزنطيــة اإلداريــة واالجت�عيــة واالقتصاديــة والدينيــة، والعالقــات الخارجيــة مــع مختلــف األطــراف  خصوصــاً 

اإلســالمية منهــا، ومظاهــر الضعــف التــي أملــت باإلمرباطوريــة منــذ القــرن الحــادي عــرش حتــى زوالهــا عــىل يــد العث�نيــ¼ ســنة 

1453م، وأهــم مظاهــر الحضــارة البيزنطيــة.

١0321256 تاريخ بالد الشرق األقصى االسالمي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بتاريــخ الدويــالت اإلســالمية يف املــرشق اإلســالمي يف بــالد خراســان وسجســتان وبــالد مــا 

وراء النهــر والهنــد، وظــروف قيامهــا، وازدهارهــا، وعالقاتهــا مــع الخالفــة العباســية يف بغــداد والعوامــل التــي أدت إىل ســقوطها. 

١0321257 تاريخ السالجقة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة أحــوال بــالد الــرشق األقــىص اإلســالمي وبــالد مــا وراء النهــر قبيــل ظهــور الســالجقة ومــن ثــم الــرصاع 

الســلجوقي الغزنــوي وقيــام الدولــة الســلجوقية ســنة 429هـــ1037-، وســيطرة الســالجقة عــىل بــالد فــارس والعــراق والشــام خــالل 

فــرتة حكــم ســالطينها العظــام، والعالقــات الســلجوقية مــع مختلــف األطــراف اإلقليميــة والدوليــة عــىل جميــع الصعــد حتــى ســنة 

485هـــ - 1092م، وأخــ�ا دراســة مظاهــر الحضــارة الســلجوقية.
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0321258 موضوع خاص في تاريخ الحضارة اإلسالمية:
يركــز هــذا املســاق عــىل تحديــد جانــب واحــد مــن جوانــب تاريــخ الحضــارة اإلســالمية، يتــم التعمــق فيــه. مثــل: الجانــب الفكــري، 

أو الجانــب العلمــي، أو الجانــب االجت�عــي، أو الجانــب الســيايس...الخ.

0321259 الفرق اإلسالمية:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة التطــورات االجت�عيــة واالقتصاديــة والفكريــة وبالتــايل السياســية التــي واكبــت قيــام دولــة اإلســالم. 

ــرق أو  ــور الف ــة) وظه ــة (أهــل الج�ع ــوم الدول ــور مفه ــة األوىل (30-40هـــ). وتبل ــىل نفســها يف أحــداث الفتن ــة ع وانقســام األم

املعارضــة السياســية والدينيــة (الخــوارج، والشــيعة، والقدريــة، واملعتزلــة... الــخ). ووجهــة نظــر فــرق املعارضــة يف األمــور االقتصاديــة، 

واالجت�عيــة، والسياســية، وموقــف الدولــة مــن ذلــك. ومصــادر ومراجــع الفــرق اإلســالمية.

0321260 تاريخ القضاء اإلسالمي :
ــاة العامــة  ــث نشــأتها وتطورهــا ودورهــا يف الحي ــة اإلســالمية مــن حي يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة مؤسســة القضــاء يف الدول

ــا قــايض القضــاة،  ــة أخــرى وأهــم دوائرهــا ويف مقدمته ــة واملجتمــع مــن ناحي ــة مــن ناحي ــة والســلطة التنفيذي ــا بالخالف وعالقاته

 .èــوان املظــا ودي

0321261  تاريخ الدولة الفاطمية:  
يتنــاول هــذا املســاق دراســة «هيديــة لبدايــات ظهــور حركــة التشــيع يف العــرص اإلســالمي وظهــور الدعــوة اإلســ�عيلية، وقيــام الدولة 

الفاطميــة يف بــالد املغــرب يف نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، وانتقالهــا إىل مــرص بعيــد منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، والسياســة 

الداخليــة الفاطميــة تجــاه مختلــف األطــراف وأثــر التنافــس العرقــي والقبــيل والدينــي والســيايس عــىل أوضــاع الفاطميــ¼ قبــل عــرص 

نفــوذ الــوزراء وخاللــه، وامتــداد النفــوذ الفاطمــي خــارج مــرص، وزوال الدولــة الفاطميــة، ومظاهــر الحضــارة فيهــا. 

0321262 موضوع خاص في جغرافية العالم اإلسالمي 
ارتبطــت فعاليــات اإلنســان بالجغرافيــا يف التاريــخ اإلنســاø، وهــذا ينطبــق عــىل العــاè اإلســالمي، يالحظ تنــوع التضاريــس واملناخات 

 èاإلســالمي.  يختــار املــدرس موضوعــاً محــدداً مثــل املنــاخ أو الجبــال، أو الباديــة والريــف، أو البحــار املطلــة عــىل العــا èيف العــا

اإلســالمي ثــم يــدرس هــذا املوضــوع بشــكل كامــل لتوضيــح العالقــة بــ¼ التاريــخ اإلســالمي وبــ¼ هــذا املوضــوع. 

0321363 موضوع خاص في تاريخ الدولة العثمانية 
يركــز هــذا املســاق عــىل جانــب محــدد مــن جوانــب التاريــخ العثــ�ø االقتصــادي والســيايس واالجت�عــي مثــل الجيــش، والرضائــب، 

والحــرف، والصنائــع، والزراعــة، والتجــارة، والتنظيــ�ت، واإلصالحــات، والحــركات االنفصاليــة، والحــرب العامليــة األوىل. 

0321364 مصر في عهد أسرة محمد علي: 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األحــوال والعوامــل التــي أدت إىل تســلم محمــد عــيل حكــم مــرص، وسياســة محمــد عــيل الداخليــة، 

و»اإلصالحــات والنهضــة بالدولــة، وعالقتــه بامل�ليــك وعلــ�ء األزهـــر والشــعب املــرصي»، والسياســة الخارجيــة «التوســع، وعالقتــه 

ــوذ  ــة، وتغلغــل النف ــة والخارجي ــاء محمــد عــيل يف مــرص الداخلي ــة»، وسياســة خلف ــدول األوروبي ــه بال ــة، وعالقت ــة العث�ني بالدول

األجنبــي واالحتــالل الربيطــاø ملــرص ســنة 1882م، ونضــال الشــعب املــرصي مــن ناحيــة، وسياســة القــرص مــن ناحيــة ثانيــة، واألحزاب 

السياســية مــن ناحيــة ثالثــة، حتــى قيــام الثــورة ســنة 1952.

0321365 قطر عربي في العهد العثماني:
ــة،  ــرة العربي ــان أو مــرص أو الجزي ــل: ســوريا أو فلســط¼ أو لبن ــرÒ مث ــة لقطــر ع ــة وتفصيلي ــاول هــذا املســاق دراســة عميق يتن

ــة. ــاñ، واإلدارة املالي ــاز القض ــي والجه ــاز األمن ــكري والجه ــاز العس ــا والجه ــة وتطوره ــص اإلدارة العث�ني ــة خصائ ــاول الدراس وتتن
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0321366 دراسات إفريقية: 
ــة  ــة واالجت�عي ــا االقتصادي ــث وعالقاته ــرص الحدي ــدة يف الع ــدًة واح ــا وح ــة بوصفه ــارة اإلفريقي ــخ الق ــاق تاري ــذا املس ــج ه يعال

والسياســية بالعــاè الخارجــي بصــورة عامــة والقــارة األوروبيــة بصــورة خاصــة منــذ انطــالق حركــة الكشــوفات الجغرافيــة إىل الوقــت 

الحــارض مــروراً بحركــة االســتع�ر والنهضــة واالســتقالل ومقاومــة التمييــز العنــرصي. 

0321367 تاريخ إيران الحديث والمعاصر 1500 - 1980م:
ــة، وطبيعــة الــرصاع املذهبــي والتوســعي بــ¼ الصفويــ¼ والعث�نيــ¼، وأطــ�ع الــدول  ــة الصفوي ــام الدول ــاول هــذا املســاق قي يتن

الكــربى يف موقــع إيــران االســرتاتيجي إبــان القــرن التاســع عــرش «فرنســا، وروســيا، وبريطانيــا»، وإيــران خــالل الحربــ¼ العامليتــ¼، 

ــة. ــة العراقي ــة، وجــذور مشــكلة الحــدود اإليراني ــران يف عهــد األرسة البهلوي وإي

0321368 تاريخ الحركة الصهيونية :
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باملصــادر واملراجــع املتعلقــة بالحركــة الصهيونيــة ، دراســة «هيديــة موجــزة لتاريــخ اليهوديــة 

ــة،  ــية، االقتصادي ــع النواحــي «السياس ــن جمي ــذ عــرص النهضــة، م ــا من ــود يف أوروب ــخ اليه ــث، وتاري ــى العــرص الحدي ــم حت القدي

االجت�عيــة، العلميــة»، وتاريــخ اليهــود ونشــاطهم يف أمريــكا، ودراســة الظــروف والعوامــل التــي أفــرزت الفكــر الصهيــوø، ودراســة 

تفصيليــة للحركــة الصهيونيــة ونشــاطها مــن جميــع الجوانــب، وتعــاون الــدول الغربيــة مــع اليهــود يف إقامــة وطــن قومــي لهــم يف 

فلســط¼، وموقــف الــدول العربيــة واإلســالمية.

0321369 جغرافية فلسطين التاريخية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء دراســة وتحليــل لجغرافيــة فلســط¼ التاريخيــة عــرب العصــور وأثرهــا عــىل تطــور مســ�تها الحضاريــة 

ويركــز يف ذلــك عــىل مســميات بنيتهــا التضاريســية ومــا أقيــم فيهــا مــن مــدن وقــرى وقــالع وحصــون وبــرك وآبــار وعيــون وموانــئ 

ومــا تعاقــب عليهــا مــن قبائــل وأقــوام َوَمــْن طـَـرَق أبوابهــا مــن غــزاة وفاتحــ¼، والتشــكيالت والتقســي�ت اإلداريــة التــي انتظمــت 

 . فيها

0321470 تاريخ الفكر العربي الحديث: 
ــرن الســادس عــرش  ــذ الق ــة بخاصــة من ــة والعربي ــة بعام ــة األوروبي ــة الحديث يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة االتجاهــات الفكري

وحتــى نهايــة القــرن التاســع عــرش وذلــك بالرتكيــز عــىل عــرص النهضــة وتحليــل االتجاهــات الدينيــة مثــل الســلفية، والتجديديــة 

ــة،  ــل العدال ــة مث ــارات السياســية واالجت�عي ــة والتي ــة والقومي ــة، والوطني ــل الجامعــة اإلســالمية والرابطــة العث�ني والسياســية مث

ــة، واملســاوة.  واالســتبداد، والحري

0321471 تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر 
يتنــاول هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل تاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث واملعــارص منــذ دخــول الحكــم العثــ�ø إىل الحجــاز عــام 

1517م وحتــى الوقــت الحــارض ويركــز يف ذلــك عــىل حياتهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية خــالل الحكــم العثــ�ø والتغلغــل 

االســتع�ري الربتغــايل واالنجليــزي يف ســواحلها وقيــام الدولــة الســعودية األوىل والثانيــة والثالثــة فيهــا واســتقالل إمــارات الخليــج، 

وطفــرة النفــط يف القــرن العرشيــن. 

0321472 تاريخ تركيا المعاصر: 
ــا املعــارصة منــذ قيــام الجمهوريــة الرتكيــة عــام 1924م إىل الوقــت  يتعــرض هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل ملســ�ة تاريــخ تركي

الحــارض والرتكيــز يف ذلــك عــىل نظمهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية وعالقاتهــا بالعــاÕ èــا فيــه الوطــن العــرÒ ودول الجــوار.
 

0321473 تاريخ العالم الجديد (األمريكيتين): 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ العــاè الجديــد ( األمريكيتــ¼ الشــ�لية والجنوبيــة) منــذ وصــول املستكشــف¼ األوروبيــ¼ 

ــة،  ــاء املســتعمرات، وحــرب االســتقالل األمريكي ــرايف وبن ــة الكشــف الجغ ــك عــىل حرك ــز يف ذل ــا الحــارض والرتكي ــى وقتن ــا حت إليه

ــة .  ــات املتحــدة يف الحــرب العاملي ــة، ودور الوالي ــا الجنوبي وحــركات التحــرر يف أمريكي
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0321474 تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر: 
يتنــاول هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل مســ�ة تاريــخ الــرشق األقــىص الحديــث واملعــارص ويركــز يف ذلــك عــىل نهضــة اليابــان، 

واالســتع�ر األوروÒ يف جنــوب رشق آســيا والصــ¼، والعالقــات اليابانيــة الروســية والصينيــة، ودورهــا يف الحربــ¼ العامليتــ¼، والثــورة 

الصينيــة، واملقاومــة الفيتناميــة، والتقــدم الصناعــي يف اليابــان، والنهضــة االقتصاديــة يف الصــ¼، الوطــن العــرÒ والــرشق األقــىص.

0321475 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Õفهــوم الوســائل التعليميــة، وهياكلهــا وصفاتهــا ومقوماتهــا، ومصادرهــا، وأنواعهــا وكيفيــة 

تصميهــا، وإعدادهــا عــىل صعيــد العينــات، واملجســ�ت، والخرائــط، واألجهــزة، وأســس اســتخدامها يف العمليــات التعليميــة املختلفــة. 

0321476 األحزاب السياسية في الوطن العربي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أحــوال الوطــن العــرÒ يف أواخــر عهــد الدولــة العث�نيــة، ونشــأة األحــزاب السياســية: « العوامــل 

ــة لألحــزاب  ــادئ واألهــداف، والطــرق والوســائل، وامل�رســات واإلنجــازات»، ودراســة مقارن ــر الفكــر األوروÒ، واملب واألســباب، وأث

السياســية والدينيــة والعســكرية، وأثــر األحــزاب عــىل الشــعوب العربيــة مــن جميــع الجوانــب، وموقــف الــدول العربيــة واألنظمــة 

العربيــة مــن األحــزاب.

03211477 حركات التحرر العربية: 
ــة واملعــارصة يف مواجهــة الغــزو والتوســع  ــة الحديث ــٍل عــىل حــركات التحــرر العربي يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء دراســٍة وتحلي

ــد  ــة ض ــة العراقي ــاء باملقاوم ــام 1931م وانته ــيس ع ــتع�ر الفرن ــه االس ــة يف وج ــورة الجزائري ــالق الث ــن انط ــداء م ــتع�ري ابت االس

االحتــالل األمريــÁ 2003 والفلســطينية ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل ويركــز يف ذلــك عــىل دور النخــب السياســية والجمعيــات واألحــزاب 

ــادي  ــن امل ــىل الصعيدي ــة ع ــدول الصديق ــات وال ــم الشــعوب والحكوم ــات املســلحة، ودع ــة والعملي ــادات الوطني ــل والقي والفصائ

واملعنــوي، وحضورهــا الســيايس يف الهيئــات الدوليــة كعصبــة األمــم واألمــم املتحــدة والجامعــة العربيــة ومجموعــة عــدم االنحيــاز، 

والوحــدة اإلفريقيــة، ومنظمــة العمــل اإلســالمية. 

0321478 نصوص تاريخية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل أن يتقــن الطالــب األمــور اآلتيــة: أســس قــراءة النصــوص التاريخيــة املختلفــة وفهمهــا وتحليلهــا ونقدهــا، 

تدريــب الطالــب عــىل املعالجــة العلميــة لنصــوص مختــارة مأخــوذة مــن: الوثائــق، واألرشــيف، واملصــادر، واملراجــع، دراســة أثــر 

املــدارس السياســية واالقتصاديــة، واالجت�عيــة، والدينيــة، واألدبيــة، عــىل النصــوص التاريخيــة. 
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