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 .أُغبالد أُؼوك٤خ ؽَت ٓزطِجبد ٤ٛئخ االػزٔبك - س
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يمذيح عٍ تزَايح انهغاخ انحذٌثح 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo 

 

 :تزَايح انهغاخ انحذٌثح

ّ ُزِج٤خ ؽبعبد أُغزٔغ األهك٢ٗ ٖٓ أُإ٤ِٖٛ ك٢ اُِـخ 84/1985أٗشئ ثوٗبٓظ اُِـبد اُؾل٣ضخ ػبّ 

اُلو٤َٗخ ٝك٢ َٓبهاد كوػ٤خ ك٢ اُِـبد االٍجب٤ٗخ ٝاإل٣طب٤ُخ ٝاإلٍجب٤ٗخ ٝاُو٤ٍٝخ ثٞاهغ ٍجؼخ َٓبهبد 

كها٤ٍخ ُٖٔ ٣َغَ اُِـبد األع٘ج٤خ ًَٔبه كوػ٢، ُزِج٤خ ؽبعبد ؽِجخ ا٤ٌُِبد األفوٟ ك٢ اُغبٓؼخ 

 .ُِزؼوف ػ٠ِ ثؼغ اُِـبد األع٘ج٤خ

 ٍبػخ ٓؼزٔلح 27ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ كول ًبٗذ رطوػ ًَٔبه كوػ٢ ُطِجخ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ ثٞاهغ 

ًٝبٕ ٣شوف ػ٠ِ اُجوٗبٓظ أٍزبمإ ٓقزظبٕ ثبُِـخ ,  ٍبػخ ٓؼزٔلح21ٝثؼل مُي ثٞاهغ , 1987ٓ٘ن 

رواعغ أػلاك . حٝاؽل ػ٠ِ ؽَبة ارلبه٤خ رؼبٕٝ صوبك٢ ث٤ٖ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ٝاُؾٌٞٓخ اإلٍجب٢ٗ, اإلٍجب٤ٗخ

ألٕ اُزلو٣غ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝك٢ ؿ٤وٛب ٖٓ اُِـبد أُطوٝؽخ ك٢ اُوَْ ًبٕ , اُطِجخ ك٢ َٓبه اُلوػ٢

ٝثو٤ذ , ٣إفو رقوط اُطِجخ ُؼلّ ؽوػ َٓبهبد ًبك٤خ ثَجت اُ٘وض اُؾبك ك٢ ٓله٢ٍ اُِـبد األع٘ج٤خ

 ؽ٤ش رْ رؼ٤ِن َٓبه اُلوػ٢ ك٢ ًَ َٓبهاد 2014/2015األٓٞه ػ٠ِ ٛنا اُشٌَ ؽز٠ اُؼبّ اُلها٢ٍ 

, صْ ئُـبئٚ,(اُِـخ اُو٤ٍٝخ ٝاُِـخ اإل٣طب٤ُخ, اُِـخ األُٔب٤ٗخ, اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ)اُلوػ٤خ ك٢ هَْ اُِـبد اُؾل٣ضخ 

ػِٔب ثإٔ اُِـبد األع٘ج٤خ رطوػ ًَٔبهاد ٓيكٝعخ ٓغ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ك٢ اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ ٝك٢ عبٓؼخ 

 .آٍ اُج٤ذ ٝك٢ ثؼغ اُغبٓؼبد اُقبطخ ٝراله٢ ٗغبؽب ًج٤وا

ٓلهٍبً ٝٓلّهٍخ ٖٓ ؽِٔخ كهعز٢ اُلًزٞهاٙ ٝأُبعَز٤و ٖٓ  (12)٣جِؾ ػلك أػؼبء ا٤ُٜئخ اُزله٤َ٣خ 

 :اُغ٤َ٘بد األهك٤ٗخ ٝاُلو٤َٗخ ٝاإل٣طب٤ُخ ٝاٌُٞه٣خ ٝاُظ٤٘٤خ ٝمُي ؽَت اُزٞى٣غ اُزب٢ُ

ٓؾبػو ٓزلوؽ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؽَبة  (1)ٓلهً،  (5)أٍزبم ٓشبهى، (3)أٍزبم،  (1): ٓلهٍٞ اُِـخ اُلو٤َٗخ

 .االرلبه٤خ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝاَُلبهح اُلو٤َٗخ

 .أٍزبم (1: )ُٔب٤ٗخٓلهٍٞ اُِـخ األ

 .ٓؾبػو ٓزلوؽ( 1): ٓلهٍٞ اُِـخ اُو٤ٍٝخ

 .ٓؾبػو ٓزلوؽ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؽَبة االرلبه٤خ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝاَُلبهح اال٣طب٤ُخ: ٓلهٍٞ اُِـخ اإل٣طب٤ُخ

. ك٢٘ ٓقزجو (1)ٓلهً ُِـخ اٌُٞه٣خ، ٝ  (1)ٓلهً ُِـخ اُظ٤٘٤خ،  (1): ثبإلػبكخ ئ٠ُ
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انًمارَح انًزخعٍح نهثزَايح 

(Benchmarks) 

بعد إجراء مسح لعدد من الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية فقد خلصت اللجنة إلى إجراء المقارنة 
 :المرجعية مع الجامعة األردنية على المستوى المحلي وجاءت نتائج المقارنة على النحو التالي

اندايعح عُصز انًمارَح 

اندايعح األردٍَح 

 

شؼجخ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ –  اُِـبد األع٘ج٤خاسى انثزَايح 

انًؤهم انذي 

ٌحصم عهٍه 

انطانة عُذ إكًال 

انثزَايح 

اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خكهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢   

انىظائف انتً ٌعذ 

انثزَايح 

انخزٌدٍٍ نها 

اُزله٣ٌ، اُزوعٔخ، اُؼَٔ ُلٟ ا٤ُٜئبد )ٓغبالد اُِـبد األٝهٝث٤خ ثشٌَ ػبّ 

 (...اُلثِٞٓب٤ٍخ

 اختٍار أسثاب

انثزَايح نهًمارَح 

٣٘ز٢ٔ اُوَْ أُنًٞه ئ٠ُ عبٓؼخ ٓ٘بظوح ُغبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ٖٓ ؽ٤ش اُٞظبئق - 1

. اُزؼ٤ِْ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝفلٓخ أُغزٔغ: اُوئ٤َ٤خ اُضالصخ

رلهً اُغبٓؼخ أُنًٞهح ٗلٌ َٓبهاد اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رلهٍٜب عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى - 2

. ك٢ أكوع اُؼِّٞ أُقزِلخ اُزطج٤و٤خ ٜٓ٘ب ٝاإلَٗب٤ٗخ

. رٔ٘ؼ اُغبٓؼخ ٗلٌ اُلهعبد اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رٔ٘ؾٜب عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى- 3

. اُزوبهة ك٢ ػلك أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ًٝلبئزْٜ- 4

.  صوبكخ أُغزٔغ اُٞاؽلح ٝاُلوص اُٞظ٤ل٤خ أُزبؽخ ٝٗلٌ ٗظبّ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ- 5

خصائص 

انثزَايح 

  (ٓزطِجبد اُغبٓؼخ)ؽلكد اُقطخ اُلها٤ٍخ أُزطِجبد اُزوث٣ٞخ اُؼبٓخ  -1

ؽ٤ش , ٝٓزطِجبد ا٤ٌُِخ ثٞػٞػ ًٔب ٛٞ ٓؼٍٔٞ ثٚ ك٢ اُغبٓؼبد األهك٤ٗخ

رؼٔ٘ذ ٛنٙ أُزطِجبد ٓٞاكا ٓٞىػخ ػ٠ِ ثؼغ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 

 .ٝاإلعزٔبػ٤خ ٝاُطج٤ؼ٤خ

ر٤ٔيد اُقطخ اُلها٤ٍخ ثز٘ٞع أَُبهبد أُطوٝؽخ ؽ٤ش رْ رقظ٤ض  -2

ٍبػخ ك٢ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ُزـط٤خ  (27)ٍبػخ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝ (48)

االٍز٤ؼبة اُشل٢ٜ ٝاُزؼج٤و اُشل٢ٜ ٝ : أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ األٍب٤ٍخ

( 12)االٍز٤ؼبة اٌُزبث٢ ٝاُزؼج٤و اٌُزبث٢ ٝاُ٘ؾٞ ٝاألكة، ثبإلػبكخ ئ٠ُ 

ٍبػبد افز٤به٣خ ك٢ اُِـخ  (9)ٍبػخ افز٤به٣خ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝ

 . اإلٗغ٤ِي٣خ

 ُز٢ٔ٘ ُلٟ اُطبُت ٜٓبهاد اُ٘ول االفز٤به٣خرْ رقظ٤ض ثؼغ أَُبهبد  -3

 أُ٘طن ٝاُزل٤ٌو اُ٘بهل ػٖٔ ٓزطِجبد 2303100)ٝأُ٘طن ٓضَ َٓبم 

أٝ ك٢ ٓغبالد رلبػَ اُضوبكبد ٓضَ َٓبم  (االفز٤به٣خاُغبٓؼخ 

ػٖٔ ٓزطِجبد  ( ٜٓبهاد كها٤ٍخ ٝثؾض٤خ ثبُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ2205103)

 .ا٤ٌُِخ اإلعجبه٣خ
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ك٤ٔب ٣زؼِن ثزٞاكن اُقطخ ٓغ ٍٝبئَ اُزطٞه اُزٌُ٘ٞٞع٢، كول ُٞؽع ػلّ  -4

ٝعٞك َٓبم َٓٔبه ُِزوعٔخ ثبٍزقلاّ اُؾبٍت، ٓٔب ٣ؼزجو ٤ٓيح ٍِج٤خ، 

ؽ٤ش ٣ؼل ٓغبٍ اٍزقلاّ اُؾبٍت ك٢ اُزوعٔخ ا٤ُّٞ ٝاؽلا ٖٓ أثوى 

 .األكٝاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُز٢ ٣٘جـ٢ ُِٔزوعْ ئروبٜٗب

٣زؼٖٔ رٞط٤ق أَُبهبد ك٢ اُقطخ ٝطلب ػبٓب ُٔؾز٣ٞبد أَُبم ،  -5

ٌُٝ٘ٚ ال ٣زؼٖٔ أُٜبهاد اُز٢ ٣غت ػ٠ِ اُطبُت ئروبٜٗب ػ٘ل ئرٔبٓٚ 

 .ُلهاٍخ أَُبم

 

 

" الجامعة األردنية"جرى االطالع على الخطط الدراسية لبرامج اللغة اإلسبانية واإلنجليزية في : مالحظة

وحيث لوحظ وجود تذابو كبير في الخطط الدراسية لهذه البرامج مع البرنامج المقترح في قدم 

 .اللغات الحديثة في جامعة اليرموك

  "لغة انجلٌزٌة - سبانٌة أال لغة "مسارلمعرفة حاجة سوق العمل 

  "لغة انجلٌزٌة - سبانٌة ألغة لائمة بالجهات الرئٌسٌة الموظفة لخرٌجً مسار -1
          ومواصفات الخرٌجٌن المطلوبة 

 + (الموظفة لخرٌجً مسار)الجهات الرئٌسٌة 
 الطلبة والخرٌجٌن

 مواصفات الخرٌجٌن

 .اتمان اللغة اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة محادثة وكتابة البعثات الدبلوماسٌة

. إدران وفهم المعارف األساسٌة فً صناعة السٌاحة والضٌافة - لطاع الفنادق
الشفهٌة على وجه )التمكن من مهارات التواصل واالتصال  -

. (الخصوص
استخدام المصطلحات المهنٌة الفندلٌة باللغة اإلسبانٌة  -

 .واإلنجلٌزٌة

التمكن من المهارات األساسٌة األربعة فً اللغة اإلسبانٌة  -  (المدارس تحدٌدا)لطاع التعلٌم 
واإلنجلٌزٌة باالضافة إلى المعارف مسارٌة من لواعد 

. وصوتٌات وغٌرها
ادران وفهم استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم الحدٌثة ومتطلبات  -

 .تنفٌذها داخل الصف وخارجه

. المدرة على فهم الثمافات المختلفة - (االدالء السٌاحٌٌن )المطاع السٌاحً 
. االلمام بتارٌخ األردن المدٌم والحدٌث -
االلمام بالثمافة والحضارة اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة المدٌمة  -

 .والحدٌثة
 .التمكن من مهارات التواصل الشفهٌة -
اتمان استخدام المصطلحات السٌاحٌة  باللغة اإلسبانٌة  -

 .واإلنجلٌزٌة

. اتمان مهارات الكتابة األساسٌة باللغة اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة - اإلعالملطاع 
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 .استٌعاب آداب مهنة االعالم ومعاٌٌرها وأخاللٌاتها -
 .الوعً بالمتغٌرات السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة -
التعامل  مع تكنولوجٌا المعلومات واالتصال الخاصة بالمجاالت  -

 .االعالمٌة

 لطاعات الشركات ووكاالت السٌاحة والسفر 
 والبنون

. التمكن من مهارات االتصال والتواصل -
المدرة على التواصل مع العمالء  -
 .المدرة على إدارة الولت والتفاعل مع الضغوط -
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"نغح اَدهٍزٌح- نغح إسثاٍَح " يساريعزفح حاخح سىق انعًم   

 ٝٓٞاطلبد "ُـخ اٗغ٤ِي٣خ-  ُـخ ئٍجب٤ٗخ هبئٔخ ثبُغٜبد اُوئ٤َ٤خ أُٞظلخ ُقو٣غ٢ َٓبه- 1

 اُقو٣غ٤ٖ أُطِٞثخ

 

 (ًٝبالد ا٤َُبؽخ ٝاَُلو+ ك٘بكم)هطبع ا٤َُبؽخ : اإله٤ِْاؽز٤بعبد ٍٞم اُؼَٔ ٖٓ َٓبه ك٢ - 2

. ٝاُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ ٝاُزوعٔخ

اروبٕ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝاُزٌٖٔ ٖٓ ٜٓبهاد : ٓٞاطلبد اُقو٣ظ ٝثٔب ٣زٞاكن ٓغ اؽز٤بعبد اَُٞم- 3 

. ُِٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ، اٗظو اُغلٍٝ أػالٙ.  اُزٞاطَ ٝاالرظبٍ ٝاُلاكؼ٤خ ُِؼَٔ

 

  ويخزخاخ انثزَايحاألهذافتحذٌذ انزؤٌح وانزسانح وتحذٌذ 
 

: رؤٌح انثزَايح

رؾو٤ن اُز٤ٔي ك٢ رله٣ٌ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ، ٝهكل ٍٞم اُؼَٔ ثقو٣غ٤ٖ ٓز٤ٔي٣ٖ ك٢ ٓغبالد 

رله٣ٌ اُِـبد، ا٤َُبؽخ، اُزوعٔخ، اُظؾبكخ ٝاإلػالّ، ك٢ ظَ ٓ٘بؿ ٣زَْ ثبُزؼبٕٝ اُٞص٤ن : ػلح أثوىٛب

. ث٤ٖ اُوَْ ٝاُغبٓؼبد أُؾ٤ِخ ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼب٤ُٔخ ٤ٛٝئبد اُزٔض٤َ اُلثِٞٓب٢ٍ ك٢ األهكٕ

: رسانح انثزَايح

رٞك٤و كوص رؼِْ ٓ٘بٍجخ َُٔزوجَ ٢ٜ٘ٓ ٝاػل ٝث٘بء ث٤ئخ أًبك٤ٔ٣خ ٓز٤ٔيح ٖٓ شأٜٗب اُٜ٘ٞع ثبَُٔزٟٞ 

اُلٌو١ ٝاُضوبك٢ ٝاُزؼ٢ٔ٤ِ ُِطِجخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو ٜٓبهارْٜ اُِـ٣ٞخ ٝاُلٌو٣خ ٝاُجؾض٤خ ٖٓ عٜخ، 

. ٝاالٛزٔبّ ثبُزطٞه اُلٌو١ ٝأٍب٤ُت اُزؼج٤و ٝث٘بء اُشقظ٤خ ُِطبُت ٖٓ عٜخ أفوٟ

: أهذاف انثزَايح

 .آلاك اُطبُت ثأطٍٞ أُؼوكخ اُؾل٣ضخ اُقبطخ ثزؼِْ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ -1

 .رؾل٣لا ك٢ ٓغبٍ اُِـبد األع٘ج٤خ  رؼو٣ق اُطبُت ثأٍب٤ٍبد اُجؾش اُؼ٢ِٔ -2

ر٤ٔ٘خ شقظ٤خ اُطبُت ثٔب ٣غؼِٚ هبكها ػ٠ِ االثزٌبه ٝاُزؾل١ ٝاُزؼِْ اُنار٢ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢  -3

 .ٝاالٗلزبػ ػ٠ِ اُضوبكبد األفوٟ

 . ًٞاكه َٓٔبهح ُِؼَٔ ك٢ شز٠ ا٤ُٔبك٣ٖ ٝأُغبالد ماد اُؼالهخئػلاك -4

 .ٓل اُغَٞه ٓغ ٓقزِق أهَبّ ٤ًِٝبد اُغبٓؼخ ُزأ٤َٛ اُطِجخ ك٢ ٓغبالد افزظبط٤خ ٓزؼلكح -5

.  ٝاُؼب٤ُٔخٝاإله٤ٔ٤ِخرلػ٤ْ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝاُغبٓؼبد األفوٟ ػ٠ِ أَُز٣ٞبد أُؾ٤ِخ  -6
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 :نهثزَايح  انتعهىيخزخاخ

: ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت اُن١ ٢ٜ٘٣ كهاٍخ َٓبهبد ٛنا اُجوٗبٓظ هبكها ػ٠ِ

اُزٞاطَ ثلبػ٤ِخ ك٢ ع٤ٔغ أُٞاهق اُِـ٣ٞخ اُشل٤ٜخ ٜٓ٘ب ٝاٌُزبث٤خ، ٝمُي ٖٓ فالٍ ئػلاك  -1

 .ٝاٍز٤ؼبة اُقطبة ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ثطالهخ ػٖٔ ٤ٍبهبرٚ اُضوبك٤خ أُقزِلخ

اٍزقلاّ أُٜبهاد اُجؾض٤خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ اُقبطخ ثبُِـبد األع٘ج٤خ ك٢ ئؽبه أفاله٤بد اُجؾش اُؼ٢ِٔ  -2

 .ٝاُ٘ياٛخ اُلٌو٣خ

اُزٔزغ ثبالٍزوال٤ُخ ٝاُؾبكي٣خ ٝاُزٞع٤ٚ اُنار٢ ٝؽَٖ اُز٘ظ٤ْ ٖٓ فالٍ رطج٤ن اُؼل٣ل ٖٓ رو٤٘بد  -3

 .اُزؼِْ اُقبطخ ثٔغبٍ اُِـبد األع٘ج٤خ

 ػٖٔ ئؽبه رؼب٢ٗٝ ٍجب٤ٗخ ٝاالٗغ٤ِي٣خاُؼَٔ ث٤ٜ٘ٔخ ٝكبػ٤ِخ ك٢ األٍٝبؽ اُ٘بؽوخ ثبُِـخ اال -4

 .ثبٍزقلاّ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ٤ًٍٞؾ ُِزٞاطَ

أُشبهًخ اُج٘بءح ٝاُ٘بهلح ك٢ اُؾٞاه ث٤ٖ اُضوبكبد ٝمُي ٖٓ فالٍ ئػلاك أكواك ٓزؼلك١ اُِـخ  -5

 .ٝٓزؼلك١ اُضوبكخ ػٖٔ ٤ٍبم ٓب ٣ؼوف ثٔلّٜٞ أُٞاؽٖ اُؼب٢ُٔ

رنٝم اُضوبكبد اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ثطو٣وخ ٓج٤٘خ ػ٠ِ ؽَٖ االؽالع ػ٠ِ أُؼِٞٓخ ٝٓواػبح  -6

 .اُلوٝم ث٤ٖ رِي اُضوبكبد
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 يصفىفح األهذاف وانًخزخاخ نخطح تكانىرٌىس انهغاخ انحذٌثح

 

 

 

 انًخزخاخ األهذاف

آلاك اُطبُت ثأطٍٞ أُؼوكخ  -1

اُؾل٣ضخ اُقبطخ ثزؼِْ اُِـخ 

 .اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ

 

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ  (1) ٓقوط

اُزٞاطَ ثلبػ٤ِخ ك٢ ع٤ٔغ أُٞاهق اُِـ٣ٞخ 

اُشل٤ٜخ ٜٓ٘ب ٝ اٌُزبث٤خ، ٝ مُي ٖٓ فالٍ ئػلاك 

ٝ اٍز٤ؼبة اُقطبة ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ 

 .ثطالهخ ػٖٔ ٤ٍبهبرٚ اُضوبك٤خ أُقزِلخ

رؼو٣ق اُطبُت ثأٍب٤ٍبد اُجؾش  -2

 ك٢ ٓغبٍ اُِـبد األع٘ج٤خ اُؼ٢ِٔ

 .رؾل٣لا

 

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ اٍزقلاّ  (2)ٓقوط

أُٜبهاد اُجؾض٤خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ اُقبطخ ثبُِـبد 

األع٘ج٤خ ك٢ ئؽبه أفاله٤بد اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝاُ٘ياٛخ 

 .اُلٌو٣خ

 

ر٤ٔ٘خ شقظ٤خ اُطبُت االثزٌبه  -3

ثٔب ٣غؼِٚ هبكها ػ٠ِ ٝاُزؾل١ 

ٝاُزؼِْ اُنار٢ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢ 

 .ٝاالٗلزبػ ػ٠ِ اُضوبكبد األفوٟ

 

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ اُزٔزغ  (3) ٓقوط

ثبالٍزوال٤ُخ ٝاُؾبكي٣خ ٝاُزٞع٤ٚ اُنار٢ ٝؽَٖ 

اُز٘ظ٤ْ ٖٓ فالٍ رطج٤ن اُؼل٣ل ٖٓ رو٤٘بد اُزؼِْ 

 .اُقبطخ ثٔغبٍ اُِـبد األع٘ج٤خ

 

اػلاك ًٞاكه َٓٔبهح ُِؼَٔ ك٢  -4

شز٠ ا٤ُٔبك٣ٖ ٝأُغبالد ماد 

 .اُؼالهخ

 

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ اُؼَٔ  (4)ٓقوط

ث٤ٜ٘ٔخ ٝ كبػ٤ِخ ك٢ األٍٝبؽ اُ٘بؽوخ ثبُِـخ 

اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ػٖٔ ئؽبه رؼب٢ٗٝ ثبٍزقلاّ 

 .اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ٤ًٍٞؾ ُِزٞاطَ

ٓل اُغَٞه ٓغ ٓقزِق أهَبّ  -5

٤ًِٝبد اُغبٓؼخ ُزأ٤َٛ اُطِجخ 

 .ك٢ ٓغبالد افزظبط٤خ ٓزؼلكح

 

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ  (5) ٓقوط

أُشبهًخ اُج٘بءح ٝاُ٘بهلح ك٢ اُؾٞاه ث٤ٖ اُضوبكبد 

ٝمُي ٖٓ فالٍ ئػلاك أكواك ٓزؼلك١ اُِـخ ٝٓزؼلك١ 

اُضوبكخ ػٖٔ ٤ٍبم ٓب ٣ؼوف ثٔلّٜٞ أُٞاؽٖ 

 .اُؼب٢ُٔ

 

رلػ٤ْ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝ  -6

اُغبٓؼبد األفوٟ ػ٠ِ 

أَُز٣ٞبد أُؾ٤ِخ ٝ اإله٤ٔ٤ِخ ٝ 

 اُؼب٤ُٔخ

  إٔ ٣ظٜو اُطبُت اُولهح ػ٠ِ رنٝم  (6)ٓقوط

 ثطو٣وخ ٓج٤٘خ ػ٠ِ ؽَٖ االؽالع ح اإلٍجب٤ٗخاُضوبف

. ػ٠ِ أُؼِٞٓخ ٝ ٓواػبح اُلوٝم ث٤ٖ رِي اُضوبكبد
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(انهغح اإلسثاٍَح) تسكٍٍ يخزخاخ انتعهى  

(Curriculum Mapping) 

يخزخاخ انتعهى انًسالاخ 

يخزج  

تعهًًٍ 

(1 )

يخزج 

( 2)تعهًًٍ 

يخزج 

( 3)تعهًًٍ 

يخزج 

( 4)تعهًًٍ 

يخزج 

( 5)تعهًًٍ 

يخزج 

( 6)تعهًًٍ 

SPAN 111  √     √

SPAN 112  √     √

SPAN 213  √     √

SPAN 214  √     √

SPAN 215  √     √

SPAN 216  √     √

SPAN 221  √   √  

SPAN 231  √     

SPAN 232  √   √  

SPAN 271  √     √

SPAN 323  √   √  

SPAN 342  √     √

SPAN 351  √     

SPAN 361  √    √ 

SPAN 373  √     √

SPAN 439  √ √    

SPAN 447  √     √

SPAN 453  √     

SPAN 466  √     
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 (اللغة االنجلٌزٌة)تسكٌن مخرجات التعلم 

 (Curriculum Mapping) 

 
 

 

  

 مخرجات التعلم المسالات

مخرج  

( 1)تعلٌمً 

مخرج 

( 2)تعلٌمً 

مخرج 

( 3)تعلٌمً 

مخرج 

( 4)تعلٌمً 

مخرج 

( 5)تعلٌمً 

مخرج 

( 6)تعلٌمً 

ENGL 101       √

ENGL 102  √     √

ENGL 104  √     √

ENGL 204  √     √

ENGL 205  √     √

ENGL 204  √     √

ENGL 220  √   √  

ENGL 306  √     

ENGL 321  √   √  

ENGL 326  √   √  

ENGL 354  √     √

ENGL 451  √     √

ENGL452  √   √  

ENGL461  √ √   √ 
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 تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص مسارات برنامج اللغات االجنبٌة
( 7)من المادة  (ن)و (أ)صادر بموجب الفمرتٌن 

 . وتعدٌالته2007لسنة  (20) رلم لمانون هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً
 

 

 وٌعمل بها (تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص مسارات برنامج اللغات االجنبٌة) تسمى هذه التعلٌمات (:1)المادة 
.من تارٌخ إصدارها  

 لمسارات اإلنسانٌة والعلمٌة الخاص إضافة لما ورد فً مواد اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد (:2)المادة 
، تكون المجاالت المعرفٌة 18/2/2010تارٌخ  (32/5/2010)الصادرة بموجب لرار مجلس الهٌئة رلم 

:مسارات برنامج اللغات االجنبٌة كاآلتً  

 

:اللغات المزدوجة: خامسا  

ٌكون  الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً أي من    (أ
/ اإلٌطاٌة/ األلمانٌة ) أخرى عالمٌةلغة + اللغة االنجلٌزٌة )مسارات اللغات الحدٌثة المزدوج 

 ساعة معتمدة موزعة على 132 (الروسٌة أو أي لغة أخرى/ التركٌة/  الصٌنٌة/  الكورٌة/ اإلسبانٌة
:النحو اآلتً  

  الساعات المعتمدة

 متطلبات الجامعة ساعة معتمدة حسب لرار مجلس التعلٌم العالً (27)

متطلبات الكلٌة  على أللل من مجموع الساعات المعتمدة (15%)

على األلل من مجموع الساعات المعتمدة  (60%)
: على النحو التالً

 على األكثر ولىللغة األ%  36

 للغة األخرى على األلل% 24

االجبارٌة : متطلبات مسار
واالختٌارٌة والمساندة 

 (إن وجدت )مواد أخرى  ساعات معتمدة  حدا أعلى (6)

 

مجاالت، وٌحدد  (7)إلى  (4) تحدد المجاالت األساسٌة لكل مسار من : المجاالت النظرٌة األساسٌة (ب

من مواد اللغة االنجلٌزٌة على %  24بحٌث تغطً  ): الحد األدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال

.(من مواد اللغة األخرى على األلل% 36األكثر و  
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الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 المجال  المعرفً

المحادثٌة والتواصل، واإلستٌعاب، : المهارات اللغوٌة باللغتٌن 24

 والمراءة، والكتابة

الصوتٌات، وعلم األصوات، النحو : الدراسات  اللغوٌة باللغتٌن 24

. والصرف، وعلم الداللة، والمواعد والترجمة

نصوص نثرٌة فً الرواٌة : (باللغة العالمٌة)الدراسات األدبٌة  12

والمصة المصٌرة، ونصوص شعرٌة، وتحلٌل نصوص أدبٌة 

. مختارة، وتارٌخ األدب

األدب اإلنجلٌزي : (باللغة االنجلٌزٌة)الدراسات األدبٌة  9

واألمرٌكً، والنمد األدبً، والمدارس والحركات األدبٌة 

. ونظرٌات النمد المدٌمة والحدٌثة، وتحلٌل النص األدبً

 

هً مواد داعمة مسار الطالب تطرح من لبل مسارات أو برامج أخرى فً الكلٌة : لمجاالت المساندةا (ج

.أو من كلٌات أخرى ذات عاللة، وٌحدد الساعات المعتمدة لكل منها  

 المجال المساند الحد األدنى من الساعات المعتمدة

/ أسالٌب تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة  ساعات معتمدة6

 الدراسات الثمافٌة

 

.ٌجوز إضافة أي مجال معرفً آخر غٌر المجاالت المحددة أعاله وذلن حسب ما ٌرتأٌه المسم مناسبا-   

(. ال ٌوجد) المواد العلمٌة  (3

. تحدد ساعاته حسب مسار( ال ٌوجد)  التدرٌب العملً (4

 

 : انًداالخ انُظزٌح األساسٍح اإلخثارٌح فً انهغح اإلسثاٍَح-  أ.1

انساعاخ انًعتًذج   انًداالخ انًعزفٍح

 (انحذ األدَى)

 SPAN 111 ,SPAN: يهاراخ نغىٌح أساسٍح (1)

112 ,SPAN 213 ,SPAN 214 ,SPAN 323 
 ٍبػٚ 21



 

14 
 

 SPAN 231 ,SPAN:انهغىٌاخ وانصىتٍاخ: (2)

232 ,SPAN 439 ,SPAN 215 ,SPAN 216 ,

SPAN 221 

 ٍبػبد 9

, SPAN 271 ,SPAN 342 :األدب وانحضارج (3)

SPAN373 ,SPAN 447 
 ٍبػبد 9

 ٍبػبد SPAN 351 ,SPAN 453 6:انتزخًح (4)

 ٍبػٚ 45أُغٔٞع 

 

:   فً انهغح اإلسثاٍَحانًداالخ انًساَذج االخثارٌح.  ب

انحذ األدَى نهساعاخ انًعتًذج انًداالخ انًعزفٍح 

 SPAN:  انهغح اإلسثاٍَح انًهٍُح (5)

466 
6 

 

  مختبرات لغة:المختبرات- ج

 تحدد ساعاته حسب مسار :(اختٌاري)مشروع التخرج  -د

:  المجاالت النظرٌة األساسٌة اإلجبارٌة فً اللغة االنجلٌزٌة .2

الساعات المعتمدة المجاالت المعرفٌة 

 (الحد األدنى)

 كتابة,  الفمرةكتابة, االستماع و التحدث, مهارات المراءة:المهارات لغوٌة
 . الممالة

ساعه 12 

, صوتٌات اللغة االنجلٌزٌة, لواعد اللغة االنجلٌزٌة:الصوتٌات واللغوٌات 
 ممدمة فً اللغوٌات

 ساعات 9

 ساعات 6 ممدمة فً الدراسات الثمافٌة, االدب العالمً: االدب والحضارة 

 ساعه 27المجموع 
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 يمتـزذ خطح تزَايــح انثكانــىرٌــىس 

 "نغح اَدهٍزٌح- نغح إسثاٍَح "يسار 
 

نغح "يسار ٣ٌٕٞ اُؾل األك٠ٗ ُؼلك اَُبػبد أُؼزٔلح ُِقطخ اُلها٤ٍخ ٤َُ٘ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢ 

 "نغح اَدهٍزٌح- إسثاٍَح 
 

 

ٍبػخ ٓؼزٔلح ٓٞىػخ ػ٠ِ أُغبالد أُؼوك٤خ ًٔب ؽلكرٜب ٤ٛئخ االػزٔبك اُقبص ػ٠ِ اُ٘ؾٞ  (132 )

: اُزب٢ُ

 :ساعة معتمدة تحددها الجامعة وتشمل (27)ٌخصص لها : متطلبات الجامعة -1
 ساعة معتمدة (12)ٌخصص لها : المتطلبات االجبارٌة - أ

رمز 
 المساق 

 اسم المساق  رلم
عدد 

 الساعات
المتطلب 

 سابك

AL 101  3 1لغة عربٌة   

EL 101 
مهارات لغة 

 إنجلٌزٌة 
3 

 

PS 102  3 التربٌة الوطنٌة  

MILT 100 3  علوم عسكرٌة  

EL 99  مهارات لغة
– إنجلٌزٌة 
. إستدراكً

  استدراكً

AL 99  لغة عربٌة –
استدراكً 

  استدراكً

COMP 99  مهارات حاسوب
. إستدراكً– 

  استدراكً

 
 ساعة معتمدة (15)ٌخصص لها : المتطلبات اإلختٌارٌة - ب

 عدد الساعات المسالات اإلنسانٌة رمز المساق 

Hum 101 3 الثمافة اإلعالمٌة 
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Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 3 الفن والسلون 

Hum 105  3إسهام األردن فً الحضارة اإلنسانٌة 

Hum 106  3ممدمة فً دراسة الثمافات اإلنسانٌة 

Hum 107  3حموق اإلنسان 

Hum 108  3مهارات التفكٌر 

عدد الساعات المسالات العلمٌة  

Sci 101  3البٌئة والصحة العامة 

Sci 102  3تكنولوجٌا المعلومات والمجتمع 

Sci 103  3اللٌالة البدنٌة للجمٌع 

Sci 104  3مهارات التواصل الفعال 

Sci 105  3الطالة المتجددة 

Sci 106  3اإلدارة وتنمٌة المجتمع 

Sci 107  ً3البحث العلم 

 
 

 :ساعة معتمدة تحددها الجامعة وتشمل (21)ٌخصص لها : متطلبات الكلٌة -2

 ساعة معتمدة (15)ٌخصص لها : المتطلبات اإلجبارٌة - أ

 ساعات معتمدة (6)ٌخصص لها : المتطلبات اإلختٌارٌة - ة

 

 

 متطلبات كلٌة اآلداب

  ساعة معتمدة 21
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(  ةاالجباري)متطلبات الكلٌة 

  ( ساعة معتمدة15)

 

 

SOC 101 (مدخل الى علم االجتماع)  

ENGL 105 (مهارات لغوٌة) 

ARAB 107 (فن الكتابة و التعبٌر)  

HISTORY 121 (تارٌخ الحضارة االسالمٌة) 

COMP 100 ( 2مهارات الحاسوب ) 

  ةمتطلبات الكلٌة االجباري

  ( ساعات معتمدة6 )

 

 

 

 

:  ٌختارها الطالب من احدى المجموعات التالٌة

 

1. ARAB108; HISTORY 229; 

HISTORY 231; PS 101; 

GEO 100 

2. TURK 108; PER 111; HEB 

111 

3. FREN 110 – GERM 110 – 

SPAN 110- ITAL 110 – 

RUSS 110 – KORE 110 – 

CHIN 110 

 

 

نغح "  "مسارالالحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً 

: ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً (132) ٌكون "نغح اَدهٍزٌح- إسثاٍَح 

 :ساعة معتمدة وتشمل  (84)ٌخصص لها : متطلبات المسم  -3

 .ساعة معتمدة (54 : )سثاٍَحاإلاللغة * 

 .ساعة معتمدة (45: )سثاٍَحاإل  فً اللغة متطلبات المسم اإلجبارٌة- ا

. ساعة معتمدة (9: )سثاٍَحإلا فً اللغة متطلبات المسم االختٌارٌة- ب

 

. ساعة معتمدة (30): لسم اللغة االنجلٌزٌة * 

 .ساعة معتمدة (27: )لسم اللغة االنجلٌزٌة فً متطلبات المسم اإلجبارٌة  -

 .ساعة معتمدة (3: )متطلبات المسم االختٌارٌة فً لسم اللغة االنجلٌزٌة - 
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:  نظام ترمٌز و ترلٌم المسالات

: الترمٌز

SPAN : ٍجب٤ٗخاإلترمز إلى مسالات اللغة 

ENGL  :   ترمز إلى مسالات اللغة االنجلٌزٌة

:  الترلٌم

 خانة اآلحاد تدل على تسلسل المساق ضمن نطاق مسالات المجال المعرفً الواحد -

خانة المئات تدل على السنة الدراسٌة - 

خانة العشرات تدل على رلم المجال المعرفً   -

: لتغطً المجاالت المعرفٌة األساسٌة و المساندةعلى النحو التالً (5)إلى  (1) تم تخصٌص األرلام من -

 ساعة معتمدة (45): المجاالت النظرٌة األساسٌة اإلجبارٌة - أ

  ساعات معتمدة6: المجاالت المساندة اإلجبارٌة - ب

  ساعات معتمدة6: المتطلبات االختٌارٌة  -ج

 

: ساعة معتمدة (45: )المجاالت النظرٌة األساسٌة اإلجبارٌة. أ

مهارات لغوٌة أساسٌة :(1)

اللغوٌات والصوتٌات  : (2)

 األدب والحضارة: (3)

الترجمة  : (4)

 المهنٌة  ٍجب٤ٗخاإلاللغة : (5)

 

على المجاالت المعرفٌة (اإلجبارٌة منها و اإلختٌارٌة) اإلسثاٍَحلغة توزٌع المسالات الدراسٌة ل

  : انًداالخ انُظزٌح األساسٍح فً انهغح اإلسثاٍَح . أ

انساعاخ انًعتًذج   انًداالخ انًعزفٍح

 (انحذ األدَى)

 SPAN 111 ,SPAN: يهاراخ نغىٌح أساسٍح (1)

112 ,SPAN 213 ,SPAN 214 ,SPAN 323 
 ٍبػٚ 21

 SPAN 231 ,SPAN:انهغىٌاخ وانصىتٍاخ: (2)

232 ,SPAN 439 ,SPAN 215 ,SPAN 216 ,
 ٍبػبد 9
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SPAN 221 

, SPAN 271 ,SPAN 342 :األدب وانحضارج (3)

SPAN373 ,SPAN 447 
 ٍبػبد 9

 ٍبػبد SPAN 351 ,SPAN 453 6:انتزخًح (4)

 ٍبػٚ 45أُغٔٞع 

 

:   فً انهغح اإلسثاٍَحانًداالخ انًساَذج االخثارٌح.  ب

انحذ األدَى نهساعاخ انًعتًذج انًداالخ انًعزفٍح 

 SPAN:  انهغح اإلسثاٍَح انًهٍُح (5)

466 
6 

 

على المجاالت المعرفٌة (اإلجبارٌة منها واإلختٌارٌة) غة االنجلٌزٌةتوزٌع المسالات الدراسٌة لل. ج

الساعات المعتمدة   المجاالت المعرفٌة

 (الحد األدنى)

, ENGL , 104 ENGL 102: المهارات لغوٌة  (1)

ENGL 204 , ENGL 205. 
 ساعه 12

, ENGL 101 ,ENGL 220:الصوتٌات و اللغوٌات : (2)

ENGL  321 ,ENGL 461 ,ENGL  326 ,ENGL  

306 

 

 ساعات 9

, ENGL 214 , ENGL 354:األدب والحضارة (3)

ENGL 451 ,ENGL 452 
 ساعات 9

 ساعه 30المجموع 

 

 مختبرات لغة :المختبرات .د

 تحدد ساعاته حسب مسار :(اختٌاري)مشروع التخرج . ه
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 :وتشمل معتمدة ساعة (84)لها  ٌخصص: متطلبات المسم -1
 
ساعة معتمدة  (54: )اإلسبانٌةاللغة - 
 .ساعة معتمدة (45: )اإلسبانٌة فً اللغة متطلبات المسم اإلجبارٌة- 
. ساعة معتمدة (9: )اإلسبانٌة فً اللغة متطلبات المسم االختٌارٌة- 

 

: (المجاالت المساندة+ المجاالت النظرٌة األساسٌة ) إسبانٌةلغة : متطلبات المسم اإلجبارٌة: أوال

 ساعة معتمدة 45 = 42+3

 ريز

 انًساق

 رلى

 انًساق

 انساعاخ انًساق اسى

 انًعتًذج

يالحظاخ  انساتك انًتطهة

SPAN 111 ك٢ ٌٓضق َٓبم 

 (1)اإلٍجب٤ٗخ  اُِـخ

  ال٣ٞعل 6

SPAN 112  َٓبم ٌٓضق ك٢

 (2)اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ 

6 SPAN 111  

SPAN 213  3 (1)اُزؼج٤واٌُزبث٢ SPAN 112  

SPAN 214  3 (1)اُزؼج٤واُِلظ٢ SPAN 112  

SPAN 231 3 هٞاػل اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ SPAN 214  

SPAN 232  طٞر٤بد اُِـخ

اإلٍجب٤ٗخ 

3 SPAN 214  

SPAN 271  اُؾؼبهح اإلٍجب٤ٗخ

(1) 

3 SPAN 214  

SPAN 323 3 اُشل٢ٜ االٍز٤ؼبة SPAN 214  

SPAN 342  ربه٣ـ األكة

 اإلٍجب٢ٗ

3 SPAN 214  

SPAN 351  3 (1)روعٔخ SPAN 214  

SPAN 361  ٍاإلٍجب٤ٗخ ك٢ ٓغب

 ا٤َُبؽخ

3 SPAN 214  

SPAN 439 ٝػِْ اُِـ٣ٞبد 

 أُؼب٢ٗ

3 SPAN 323  

SPAN 453  3 (2)روعٔخ SPAN 351  
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ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من بٌن المسالات  9 : اإلسثاٍَحلغة  المتطلبات المسم اإلختٌارٌة: ثانٌا

 التالٌة

 ريز

 انًساق

 رلى

 انًساق

 انساعاخ انًساق اسى

 انًعتًذج

 انًتطهة

 انساتك

يالحظاخ 

SPAN 215 3 (2)اٌُزبث٢  اُزؼج٤و SPAN 214  

SPAN  216 3 (2)اُِلظ٢  اُزؼج٤و SPAN 214  

SPAN 221 3 اٌُزبث٢ االٍز٤ؼبة SPAN 214  

SPAN 373  اُؾؼبهح اإلٍجب٤ٗخ

(2) 

3 SPAN 271  

SPAN 447  األكة اإلٍجب٢ٗ

      فبهط ئٍجب٤ٗب

أكة أٓو٣ٌب )

 (اُالر٤٘٤خ

3 SPAN 214  

SPAN  466 ٍ3 اإلٍجب٤ٗخ ًِـخ أػٔب SPAN 214  

 
 : ساعة معتمدة27 :لغة انجلٌزٌة فً المتطلبات المسم اإلجبارٌة: 3

 المتطلبالسابك الساعاتالمعتمدة المساق اسم المساق رلم رمزالمساق

ENGL  101 3 لواعد اللغة اإلنجلٌزٌة  

ENGL  102 3 مهارات المراءة  

ENGL  104 3 االستماع و التحدث  

ENGL 204 3  الفمرةكتابة ENGL 
101+102 

ENGL 205 3  الممالةكتابة ENGL 204 

ENGL 214 3  العالمًاألدب ENGL 204 

ENGL 220 3 صوتٌات اللغة اإلنجلٌزٌة ENGL 204 

ENGL 341  العصر االوجستً الى
 الرومانسٌة

3 ENGL 214 

ENGL 354 3 ممدمة فً الدرسات الثمافٌة ENGL 214 
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ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من بٌن المسالات  3: لغة انجلٌزٌة  المتطلبات المسم اإلختٌارٌة: رابعا 

 التالٌة

 الساعات المساق اسم المساق رلم رمزالمساق
 المعتمدة

 المتطلب
 السابك

ENGL 326 3 اللغوٌات االجتماعٌة ENGL 214 

ENGL 451 3 االدب المعاصر ENGL 214 

ENGL 452  ًموضوع خاص ف
 اآلدب

3 ENGL 326 

ENGL 461  تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة
 لغٌر الناطمٌن بها

3 ENGL 326 

 
 :المسم ٌطرح لسم اللغات الحدٌثة المسالات التالٌة كمتطلبات كلٌة إختٌارٌة لغٌر طلبة: مالحظة 

 
رمز ورلم 

 المساق
مالحظات  وصف المساق اسم المساق

FREN 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة الفرنسٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
الفرنسٌة سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

GERM 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة األلمانٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
األلمانٌة سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

SPAN 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة االسبانٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
االسبانٌة سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

RUSS 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة الروسٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
الروسٌة  سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

ITAL 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة اإلٌطالٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
اإلٌطالٌة سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

KORE 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة الكورٌة  

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
الكورٌة سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة 

CHIN 110  ًمهارات أساسٌة ف
اللغة الصٌنٌة  

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس 
اللغوٌة الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللغة 
الصٌنٌة  سواء على صعٌد المحادثة، أو 

 المراءة أو الكتابة

تم تغٌٌر الترمٌز و 
الترلٌم و التسمٌة  
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 تزخًح- إسثاًَ"وصف انًسالاخ انذراسٍح انًمتزحح فً خطح تكانىرٌىس يسار 

وأهذاف كم يساق ويخزخاته " إَدهٍزي
 

 

 انهغح اإلسثاٍَح
 

SPAN 111 

 (1يساق يكثف فً انهغح اإلسثاٍَح )

٣زؼٖٔ أَُبم كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ٓجَطخ ُِغٞاٗت االٍب٤ٍخ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝمُي ٖٓ فالٍ اًزَبة 

ًٔب ٣شٌَ ٓلفال ئ٠ُ . األٍب٤ٍخ ٝرظو٣ق األكؼبٍ أُقزِلخ ٓلوكاد ُـ٣ٞخ ٓز٘ٞػخ ٝهٞاػل اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ

ٜٓبهاد االٍز٤ؼبة ٝاُزؼج٤و اٌُزبث٢ األ٤ُٝخ ثبإلػبكخ ئ٠ُ ٜٓبهاد االٍز٤ؼبة اُشل٢ٜ ٝاُ٘طن ا٤َُِْ ػٖ 

. ؽو٣ن رله٣جبد ػ٤ِٔخ ك٢ ٓقزجو اُِـبد

: أهذاف انًساق

. اًَبة اُطبُت ٜٓبهاد ُـ٣ٞخ أٍب٤ٍخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ اُزٞاطَ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ -1

 .اًَبة اُطبُت ٓلوكاد ًبك٤خ ُِزؼو٣ق ػٖ ٗلَٚ ٝاالٍزلَبه ػٖ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ -2

ري٣ٝل اُطبُت ثٔؼوكخ ٝاك٤خ ػٖ اُغٞاٗت أُقزِلخ ُِؾ٤بح ك٢ أُغزٔغ اإلٍجب٢ٗ ًبُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ ٝ  -3

. أٝهبد اُلواؽ

 

: يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

. اُزؼو٣ق ث٘لَٚ ٝاَُإاٍ ػٖ األشقبص اُن١ ٣ِزو٢ ثْٜ -1

 .اُزٞاطَ ٓغ أشقبص ٣زٌِٕٔٞ اإلٍجب٤ٗخ ٝكْٜ ٗض ث٤َؾ -2

 . ًزبثخ هٍبُخ هظ٤وح أٝ ٝطق ث٤َؾ ُٔٞهق ٓب -3
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SPAN 112 

( 2يساق يكثف فً انهغح اإلسثاٍَح )

٣زؼٖٔ أَُبم رؼ٤ٔن أُٜبهاد األٍب٤ٍخ األهثؼخ اُز٢ اًزَجٜب اُطبُت ك٢ أَُبم اَُبثن ٝرأ٤َٛ اُطبُت 

٤ُزجبكٍ أُؼِٞٓبد ٝا٥هاء ٤ُٝؼجو ػٖ ٓٞاهلٚ ٝأؽب٤ٍَٚ ٝ ٤ُجل١ األؽٌبّ ٝ أُالؽظبد ٝ ٤ُإُق ٗظٞطب 

ًٔب ٣زؼٖٔ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُِغِٔخ اإلٍجب٤ٗخ ثزو٤ًجٜب . ٓزٌبِٓخ ماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ع٤ل ك٢ ٓٞػٞع ٢ٓٞ٣

.  ٝأٗٞاػٜب، ٝأشٌبٍ األكؼبٍ ك٢ أُبػ٢ ٝأَُزوجَ ٝاألٓو

: أهذاف انًساق

. اًَبة اُطبُت ٜٓبهاد ُـ٣ٞخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ اُزٞاطَ ك٢ ٓٞاػ٤غ ٓقزِلخ -1

 .اًَبة اُطبُت اُوٞاػل األٍب٤ٍخ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ اُالىٓخ ُزو٤ًت اُغَٔ -2

اًَبة اُطبُت ٓلوكاد رٌٔ٘ٚ ٖٓ رقط٢ اُقٞف ُِزؼج٤و ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ  -3

 

: يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

. اُزٞاطَ ك٢ ٓٞاهق ٓزؼلكح -1

 .ًزبثخ ٗض ث٤َؾ ثِـخ طؾ٤ؾخ -2

 .اُزؼج٤و اُشل٢ٜ ػٖ هأ٣ٚ ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ -3
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SPAN 213 

( 1انتعثٍز انكتاتً )

 

٣زؼٖٔ أَُبم ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُزؼج٤و اٌُزبث٢ ُلٟ اُطبُت ٖٓ فالٍ هواءح ٝكْٜ ٝئٗزبط ٗظٞص ماد 

ٓٞاػ٤غ ٓز٘ٞػخ ٝماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٤َٓو ثؾ٤ش رَبْٛ ك٢ ر٤ٔ٘خ هلهرٚ ػ٠ِ ًزبثخ ٗظٞص هظ٤وح ثِـخ 

ٓغ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه أُٞاكوخ ث٤ٖ ٓؼب٢ٗ اُغَٔ ٝاُزو٤ًجخ اُوٞاػل٣خ ٖٓ عٜخ، ٝاُزَََِ . طؾ٤ؾخ

. أُ٘طو٢ ُألكٌبه ٖٓ عٜخ أفوٟ

: أهذاف انًساق

. اًَبة اُطبُت ٜٓبهح هواءح ٝكْٜ ٗظٞص ث٤َطخ -1

اًَبة اُطبُت ٜٓبهح ًزبثخ عَٔ ث٤َطخ اُز٣ٌٖٞ ك٢ كوواد هظ٤وح ٓغ اٍزقلاّ أكٝاد اُوثؾ ث٤ٖ  -2

 .اُلوواد

اٍزؼٔبٍ أؽوف . كؼَ، كبػَ، ٓلؼٍٞ ثٚ، طلخ: اًَبة اُطبُت اُوٞاػل اُج٤َطخ ُزو٤ًت اُغِٔخ -3

.  اُغو، اكٝاد، رؼو٣ق االٍٔبء

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

. هواءح ٝكْٜ ٗض هظ٤و- 1

. ًزبثخ عَٔ ث٤َطخ ُز٣ٌٖٞ كووح هظ٤وح أٝ ٗض هظ٤و ٝاُوثؾ ث٤ٖ كووارٚ- 2

 .اٍزقلاّ اُوٞاػل اُز٢ اًزَجٜب ك٢ ًزبثخ اُ٘ظٞص- 3
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SPAN 214 

( 1انتعثٍز انهفظً )

 

٣زؼٖٔ أَُبم ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اُزؼج٤و اُشل٢ٜ ُلٟ اُطبُت ٝمُي ثبالٍزؼبٗخ ثٔٞاك رؼ٤ٔ٤ِخ ٍٔؼ٤خ ٝثظو٣خ 

ماد ٓٞاػ٤غ ٓز٘ٞػخ ٝماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزٍٞؾ ٖٓ شأٜٗب رله٣ت اُطبُت ػ٠ِ كْٜ ا٥فو٣ٖ ٝاُزٞاطَ 

. ٓؼْٜ شل٤ٜب كٕٝ االػزٔبك ػ٠ِ أ١ ٗض ٌٓزٞة

: أهذاف انًساق

اًَبة اُطبُت ٜٓبهح اُزؼج٤و اُشل٢ٜ ك٢ ٓٞاهق ث٤َطخ، اُزؼو٣ق ػٖ اُ٘لٌ، االٍزلَبه ػٖ  -1

. ٓؼِٞٓبد ث٤َطخ رٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُِلع اُظؾ٤ؼ

. كْٜ ٓب ٣وبٍ ٢ٌُ ٣َزط٤غ اُطبُت االعبثخ ػ٠ِ االٍئِخ إٔ ٝعلد أٝ ُلْٜ ٓٞهق ٓب -2

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

اَُإاٍ ػٖ ٌٓبٕ ٓب، اعواء ٓؾبكصخ ث٤َطخ ٓغ : اُزؼج٤و اُظؾ٤ؼ ك٢ ٓٞاهق ث٤َطخ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ

. شقض ٓب، ُلع أٌُِبد ُلظب طؾ٤ؾب ال٣ظبٍ أُؼِٞٓخ َُِٔزٔغ
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SPAN 215 

( 2انتعثٍز انكتاتً )

٣زؼٖٔ أَُبم اُزلهة ػ٠ِ هواءح ٝكْٜ ٗظٞص ماد ٓٞاػ٤غ ٓز٘ٞػخ ٝماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزولّ ٖٓ 

عٜخ، ًٝنُي ًزبثخ ٗظٞص ٓز٘ٞػخ ٓزٍٞطخ اُطٍٞ أٝ ؽ٣ِٞخ رؾز١ٞ ػ٠ِ عَٔ ٝروا٤ًت أًضو رؼو٤لا 

ًزبثخ اُوٍبئَ اُشقظ٤خ ٝاُو٤ٍٔخ، ًزبثخ ٝطق ُظبٛوح أٝ ٌٓبٕ ٓب، : ٝرٌٕٞ ماد ٛلف ٓؾلك ٓضَ

.  رِق٤ض ٗض، ئُـ

: أهذاف انًساق

.  اًَبة اُطبُت ٜٓبهح هواءح ٝكْٜ ٗظٞص ماد ٓٞاػ٤غ رزؼِوجلْٜ أُغزٔغ ٝاُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ -1

 .اًَبة اُطبُت ٜٓبهح ًزبثخ كووح أٝ ٗض ثبٍزقلاّ عَٔ ٓوًجخ -2

.  اًَبة اُطبُت اُوٞاػل األٍب٤ٍخ ُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاٍزقلاّ اُزظبه٣ق أُوًجخ ُألكؼبٍ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

. هواءح ٝكْٜ ٗض ؽ٣َٞ ٓغ رؾل٣ل اُ٘وبؽ اُوئ٤َ٤خ ك٤ٚ ٝاػبكح ط٤بؿزٚ ثشٌَ ِٓقض -1

 .ًزبثخ عَٔ ٓوًجخ ٝث٤َطخ ُز٣ٌٖٞ ٗض ٝاُوثؾ ث٤ٖ كووارٚ -2

 .اٍزقلاّ اُوٞاػل ٝاُزؼبث٤و اُز٢ اًزَجٜب ك٢ ًزبثخ اُ٘ظٞص -3

  



 

28 
 

 

SPAN 216 

 (2انتعثٍز انهفظً ) 

٣زؼٖٔ أَُبم اُزلهة ػ٠ِ ٗظٞص شل٤ٜخ أط٤ِخ ٖٓ شأٜٗب عؼَ اُطبُت هبكها ػ٠ِ اُلْٜ اُشل٢ٜ 

َُٔز٣ٞبد اُِـخ أُقزِلخ ٝاُزؼج٤و شل٣ٞب ثَُٜٞخ ٣َٝو ٝػل٣ٞخ ػٖ ٓقزِق أُٞاػ٤غ اُز٢ رزطِت َٓزٟٞ 

ُـ٣ٞب ٓزولٓب، ٝمُي ٖٓ فالٍ اٍزؾلاس ٓٞاهق رؾب٢ً اُٞاهغ ٝرله٣ت اُطالة ػ٠ِ اُزؼج٤و ك٢ ٓضَ ٛنٙ 

.  أُٞاهق اُؾ٤بر٤خ أُز٘ٞػخ

: أهذاف انًساق

. اُزأ٤ًل ػ٠ِ اُِلع اُظؾ٤ؼ ػ٘ل اُطِجخ -1

 .ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اعواء ٓؾبكصخ ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ -2

 .ر٤ٌٖٔ اُطبُت ك٢ اُزؼج٤و ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .ُلع أٌُِبد ٝاُغَٔ ثشٌَ طؾ٤ؼ ٤ٍِْٝ -1

 .اعواء ٓؾبكصخ ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ -2

 .اُزؼج٤و شل٤ٜب ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ -3
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SPAN 221 

 (االستٍعاب انكتاتً)

٣زؼٖٔ أَُبم ؽوػ ٗظٞص ُِوواءح ك٢ ٓٞػٞػبد ٓقزِلخ ماد طِخ ثبُضوبكخ اإلٍجب٤ٗخ ٝماد َٓزٟٞ 

ُـ١ٞ ٓزطٞهٖٓ فالٍ كهاٍخ اُؼل٣ل ٖٓ اُٞصبئن األط٤ِخ أٌُزٞثخ ًوواءح أُوبالد اُظؾل٤خ ٝاُ٘ظٞص 

. االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاألكث٤خ

 

 :أهذاف انًساق

ٜٓبهح اُوواءح ٖٓ فالٍ اًزَبة  ٣ٜلف أَُبم ا٠ُ رط٣ٞو ٜٓبهح اُلْٜ اٌُزبث٢ ُلٟ اُطبُت ٝرط٣ٞو- 

. ٓلوكاد عل٣لح ٝرؼِْ اٍزوار٤غ٤بد اُوواءح

 

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ػ٠ِ هبكها ٣ٌٕٞ إٔ َُٔبما اُٜن كهاٍزٚ ثؼل ثبُطبُت ٣لزوع

. أُٞهق اُزٞاط٢ِ ُِ٘ض رؾل٣ل ٗٞع اُ٘ض أُووٝء ٝػ٘بطو- 1

ـ رظ٤٘ق اُؼ٘بطو اُِـ٣ٞخ اُز٢ رَبػل ػ٠ِ كْٜ ٓٞػٞع اُ٘ض ك٢ كئبد ٓضَ أُلوكاد، ٝأٌُِبد 2

. أُلزبؽ٤خ، ٝأكٝاد اُوثؾ ك٢ اُ٘ض

. ـ اُزؼج٤و ثِـزٚ اُقبطخ شل٤ٜب أٝ ًزبث٤ب ػٖ األكٌبه اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُ٘ض3
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SPAN 231 

 (لىاعذ انهغح اإلسثاٍَح)

٣زؼٖٔ أَُبم كهاٍخ روا٤ًت اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ أُؼبطوح ٝٝطلٜب ٝاٍزؼٔبُٜب ٝمُي ٖٓ فالٍ كهاٍخ 

ٓزؼٔوخ ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُظوف، ٖٝٓ فالٍ اُزلهة ػ٠ِ عَٔ ٝٗظٞص ماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزٍٞؾ ٖٓ 

شأٜٗب رؼ٤ٔن ٓؼوكخ اُطبُت ثبُقظبئض اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُزو٤ًج٤خ ُِغِٔخ اإلٍجب٤ٗخاٗطالهب ئ٠ُ رؾ٤َِ ٗؾ١ٞ 

. ٝطوك٢ ُ٘ظٞص ُـ٣ٞخ ؽ٣ِٞخ ٝٓزٌبِٓخ

: أهذاف انًساق

. إٔ ٣زؼِْ اُطبُت اُزوا٤ًت أُقزِلخ ُِغِٔخ اإلٍجب٤ٗخ -1

. إٔ ٣زوٖ اُطبُت اُوٞاػل اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُظوك٤خ ٝاُقبطخ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ -2

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

ط٤بؿخ اُغَٔ اإلٍجب٤ٗخ ثزوا٤ًجٜب أُقزِلخ  -1

 .ط٤بؿخ اُغَٔ اإلٍجب٤ٗخٝكن اُوٞاػل اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُظوك٤خ اُقبطخ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ -2
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SPAN 232 

 (صىتٍاخ انهغح اإلسثاٍَح)

٣ٜلف ٛنا أَُبم ئ٠ُ رؼو٣ق اُطبُت ثبُٔجبكئ األٍب٤ٍخ ُؼِْ اُظٞر٤بد ػٖ ؽو٣ن شوػ اُؼالهخ ث٤ٖ 

األطٞاد ٝاُؾوٝف ٖٓ عٜخ، ٝث٤ٖ أَُزٟٞ اُشل٢ٜ ٝأَُزٟٞ اٌُزبث٢ ُِـخ ٖٓ عٜخ أفوٟ، ٝمُي ٖٓ 

ٗظو١ ٣زٔضَ ك٢ رظ٤٘ق األطٞاد ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝٓؼوكخ فظبئظٜب أُزؼلكح، ٝػ٢ِٔ : فالٍ ٓؾٞه٣ٖ

. ٣زٔضَ ك٢ ٤ًل٤خ ٗطن رِي األطٞاد ٗطوب ٤ٍِٔب ٤ًٝل٤خ ًزبثخ اُغَٔ ثبُ٘ظبّ األُلجبئ٢ اُظٞر٢ اُؼب٢ُٔ

: أهذاف انًساق

. إٔ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ ٗطن األطٞاد اإلٍجب٤ٗخ ٗطوب كه٤وب -1

. إٔ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ ًزبثخ اُغَٔ اإلٍجب٤ٗخ ثبُ٘ظبّ األُلجبئ٢ اُظٞر٢ اُؼب٢ُٔ -2

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .ٗطن األطٞاد اإلٍجب٤ٗخ ٗطوب ٤ٍِٔب ٝكن اُوٞاػل اُظٞر٤خ اُؼ٤ِٔخ -1

 .اٍزقلاّ اُ٘ظبّ األُلجبئ٢ اُظٞر٢ اُؼب٢ُٔ ك٢ أثؾبصٚ ًٝزبثبرٚ -2
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SPAN 271 

( 1انحضارج اإلسثاٍَح )

 

٣زؼٔ٘بَُٔبم ئثواى اُغٞاٗت اُضوبك٤خ ٝاُؾؼبه٣خ أُؼبطوح اُز٢ ر٤ٔي أُغزٔغ اإلٍجب٢ٗ ٝهثطٜب ثبُِـخ 

اإلٍجب٤ٗخ ٖٓ فالٍ ٗظٞص ُـ٣ٞخ رؼبُظ هؼب٣ب ٝٓٞاػ٤غ ؽؼبه٣خ ٝصوبك٤خ ماد ػالهخ ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ٓضَ 

ًٔب ٣وًي أَُبم ػ٠ِ اُواثؾ ث٤ٖ اُِـخ ٝاُؾؼبهح ٝاُزلبػَ ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ . األٍوح ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُظؾخ ٝؿ٤وٛب

. فالٍ كهاٍخ ٗظٞص رزؼِن ثبُؾؼبهح اإلٍجب٤ٗخ

: أهذاف انًساق

اًَبة اُطبُت ٓؼِٞٓبد ػٖ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُألُٔبٕ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، اُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ، اُزؼ٤ِْ،  -1

. اُؼَٔ

 .اًَبة اُطبُت ػجبهاد كو٤َٗخ رزؼِن ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ -2

. اًَبة اُطبُت ٓولهح ػ٠ِ كْٜ ٗظٞص ك٢ ٓظبكه ٓقزِلخ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .اُزؼج٤و ػٖ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُألُٔبٕ -1

 . اٍزقلاّ ػجبهاد ٝعَٔ رزؼِن ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ -2

 .كْٜ ٗظٞص ٖٓ ٓظبكه ٓقزِلخ ٝرزؼِن ثٔٞاػ٤غ ٓز٘ٞػخ ػٖ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ -3
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SPAN 323 

 (االستٍعاب انشفهً)

 

٣زؼٖٔ أَُبم االٍزٔبع ئ٠ُ روبه٣و ٝٓؾبكصبد ٝٓ٘بظواد ُلْٜ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ أَُزقلٓخ ك٢ اُؾ٤بح 

ا٤ٓٞ٤ُخ ٖٓ هجَ األشقبص اُ٘بؽو٤ٖ ثٜب ك٢ ٓ٘بؽن ٓقزِلخ كافَ ئٍجب٤ٗبٝك٢ كٍٝ فبهط ؽلٝك ئٍجب٤ٗب، 

. ثؾ٤ش رـط٢ ٛنٙ اُ٘ظٞص اُشل٤ٜخ ؿبُج٤خ أُٞاهق اُؾ٤بر٤خ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝرٌٕٞ ماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزطٞه

 

: أهذاف انًساق

٣ٜلف أَُبم ئ٠ُ رط٣ٞو ٜٓبهح اُلْٜ اُشل٢ٜ ُِٜغبد اإله٤ٔ٤ِخ ك٢ ئٍجب٤ٗب ُِٝز٘ٞع اُِـ١ٞ ك٢ ؽوم 

. اُزؾلس ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٖٓ هجَ ٌٍبٕ اُلٍٝ اُ٘بؽوخ ثبإلٍجب٤ٗخ

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 اُزؼوف ػ٠ِ األطٞاد ٝأُلوكاد اُقبطخ ثبُِٜغبد اإله٤ٔ٤ِخ ك٢ ئٍجب٤ٗب ٝؽوم اُزؾلس ثبُِـخ - 1

. اإلٍجب٤ٗخ ك٢ ثؼغ اُلٍٝ اُ٘بؽوخ ثبإلٍجب٤ٗخ

اُز٤٤ٔي ث٤ٖ األطٞاد ٝأُلوكاد اُقبطخ ثبُِٜغبد اإله٤ٔ٤ِخ ك٢ ئٍجب٤ٗب ٝرِي اُقبطخ ثبُلٍٝ اُ٘بؽوخ - 2

. ثبإلٍجب٤ٗخ

 .ئػلاك ِٓقض شل٢ٜ أٝ ًزبث٢ ُألكٌبه اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُ٘ض أَُٔٞع- 3
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SPAN 342 

(تارٌخ األدب اإلسثاًَ)  

٣زؼٖٔ أَُبم كهاٍخ ُِٔواؽَ أُقزِلخ اُز٢ ٓو ثٜب األكة اإلٍجب٢ٗ ػجو اُؼظٞه اُزبه٣ق٤خ ٝأُلاهً 

األكث٤خ أُزؼلكح اُز٢ ٤ٓيد ػٜ٘ب ًَ ؽوجخ، ٝمُي ٖٓ فالٍ ئعواء كهاٍبد رؾ٤ِ٤ِخ ُ٘ظٞص أكث٤خ ٓز٘ٞػخ 

ٍزقلاّ رو٤٘بد اُزؾ٤َِ األكث٢ اُز٢ ٖٓ شأٜٗب هكغ مائوخ اُطبُت األكث٤خ ٖٓ اماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزولّ ة

. عٜخ، ٝر٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ اُ٘ض كٜٔب ٓزٌبٓال ػ٘لٓب ٣ؼؼٚ ك٢ ئؽبهٙ اُزبه٣ق٢ اُظؾ٤ؼ

 

: أهذاف انًساق

. إٔ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ األكة اإلٍجب٢ٗ رجؼب ُِٔواؽَ اُزبه٣ق٤خ اُز٢ ٓوثٜب -1

 .إٔ ٣زؼوف ػ٠ِ أُلاهً ٝاُز٤بهاد األكث٤خ أُقزِلخ اُز٢ ٣ز٤ٔي ثٜب ربه٣ـ األكة اإلٍجب٢ٗ -2

.  إٔ ٣زؼوف ػ٠ِ األٗٔبؽ األٝهٝث٤خ اُوئ٤َ٤خ ٝكوب ُِٔواؽَ األكث٤خ ٝأُواؽَ أُقزِلخ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .رؾل٣ل اُ٘ض األكث٢ ٝكوب ُِؾوجخ اُزبه٣ق٤خ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ُٜب -1

 .اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُ٘ظٞص األكث٤خ ٝكوب ُِز٤بهاد ٝأُناٛت األكث٤خ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ُٜب -2

.  اُز٤٤ٔي ث٤ٖ األٗٔبؽ أُقزِلخ ك٢ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ -3
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SPAN 351 

(1تزخًح )   

 

ٖٓ  (اُظؾل٤خ ٜٓ٘ب فبطخ)٣زؼٖٔ أَُبم رله٣ت اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ روعٔخ ٓقزِق أٗٞاع اُ٘ظٞص 

ٝرٌٕٞ .  اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ئ٠ُ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝثبُؼٌٌ ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُ٘وَ ٖٓ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ئ٠ُ اُؼوث٤خ

اُزوعٔخ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغِٔخ ٝاُ٘ض اُوظ٤و ٤ُزٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُوٞاػل ٝاُزو٤٘بد األٍب٤ٍخ أَُزقلٓخ ك٢ 

. اُزوعٔخ

: أهذاف انًساق

. رله٣ت اُطبُت ػ٠ِ اًزَبة آ٤ُخ اُزوعٔخ -1

 .اًَبة اُطبُت اُغٞاٗت اُ٘ظو٣خ ُِزوعٔخ ٖٓ فالٍ اُزوعٔخ اُؼ٤ِٔخ -2

 .ٓواعؼخ ثؼغ اُغٞاٗت اُ٘ؾ٣ٞخ ٖٓ فالٍ آ٤ُخ اُزوعٔخ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .اروبٕ آ٤ُخ اُزوعٔخ -1

 .رطج٤ن اُ٘ظو٣بد اُز٢ اًزَجٜب ػ٘لٓب ٣وّٞ ثبُزوعٔخ اُؼ٤ِٔخ -2

 .اروبٕ اُوٞاػل اُ٘ؾ٣ٞخ اُالىٓخ ُؼ٤ِٔخ اُزوعٔخ -3
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SPAN 361 

(اإلسثاٍَح فً يدال انسٍاحح)  

 

٣زؼٖٔ ٛنا أَُبم كهاٍخ اُزؼبث٤و ٝأُظطِؾبد أَُزؼِٔخ ك٢ ٓغبٍ ا٤َُبؽخ ٝاَُلو ٝاُل٘لهخ، ٝئػطبئٚ 

ٗجنح ػٖ ا٤َُبؽخ ك٢ األهكٕ، ربه٣ـ األهكٕ ٝأْٛ أُٞاهغ ا٤َُبؽ٤خ ك٢ األهكٕ، ٝمُي ٖٓ فالٍ كهاٍخ 

ٗظٞص ٤ٍبؽ٤خ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٖٓ عٜخ، ٝئػلاك ٓشوٝع ػ٢ِٔ ػٖ ٓٞػٞع ٤ٍبؽ٢ ك٢ األهكٕ ٖٓ 

. عٜخ أفوٟ

: أهذاف انًساق

٣ٜلف ٛنا أَُبم ئ٠ُ اًَبة اُطبُت اُزؼبث٤و ٝأُظطِؾبد أَُزؼِٔخ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ك٢ ٓغبٍ  -1

. ا٤َُبؽخ ٝاَُلو ٖٓ فالٍ كهاٍخ ثؼغ اُؾٞاهاد ٝاُ٘ظٞص أَُٔبهح

٣ٜلف ئ٠ُ رٞظ٤ق ٛنٙ أٌُزَجبد ك٢ رطج٤وبد ػ٤ِٔخ رورٌي ػ٠ِ أكاء أُٜبّ اُزٞاط٤ِخ ُٝؼت  -2

. األكٝاه اُزلبػ٤ِخ ك٢ اُوبػخ اُظل٤خ

 

: يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 االٍز٤ؼبة ٝاُزؼج٤و ك٢ ٓقزِق أُٞاهق اُزٞاط٤ِخ اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣ٞاعٜٜب ك٢ أَُزوجَ ك٢  -

. اُوطبع ا٤َُبؽ٢
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SPAN 373 

(2انحضارج اإلسثاٍَح )  

٣زؼٖٔ أَُبم رؼو٣ق اُطبُت ثأثوى أُواؽَ ٝاُزطٞهاد اُزبه٣ق٤خ اُز٢ ٓود ثٜب اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٖٓ 

عٜخ ٝأُ٘بؽ٢ اُضوبك٤خ ٝاُزبه٣ق٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ اُز٢ ٓو ثٜب أُغزٔغ اإلٍجب٢ٗ ك٢ اُؼظو 

اُؾل٣ش، ًٝنُي اُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ رطٞه اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ٝاُضوبكخ اإلٍجب٤ٗخ ٖٓ فالٍ كهاٍخ 

. ٗظٞص ٝٓوبالد طؾل٤خ ماد ؽج٤ؼخ ٓز٘ٞػخ ٝماد َٓزٟٞ ُـ١ٞ ٓزطٞه

 

: أهذاف انًساق

. اًَبة اُطبُت ٓؼِٞٓبد ػٖ أُإٍَبد اُلُٝجخ اُز٢ رشبهى ك٤ٜب ئٍجب٤ٗب -1

 .اًَبة اُطبُت فجوح ك٢ هواءح ٝكْٜ ٓوبالد ك٢ اُغوائل -2

. ثبؽ األكٌبه اُوئ٤َ٤خ ُِ٘ضٕاًَبة اُطبُت ٓؼوكخ هواءح ٗض ٝكٜٔٚ ٝٓ٘بهشزٚ ٝاٍذ -3

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

 .ٓؼوكخ كٝه ئٍجب٤ٗب ك٢ اُؼبُْ -1

 .رِق٤ض ٗض رٔذ هواءرٚ -2

 .ٓؼبُغخ ٝٓؼوكخ رطٞه اُِـخ ٓغ أٌُِبد ٝاٍزقلآٜب -3

 . اعواء ثؾش ث٤َؾ ػٖ ٓٞػٞع رزؼِن ثبُؾؼبهح أٝ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ -4
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SPAN 439 

(انهغىٌاخ وعهى انًعاًَ)   

٣زؼٖٔ ٛنا أَُبم رؼو٣ق اُطبُت ثبُٔلب٤ْٛ األٍب٤ٍخ اُقبطخ ثؼِْ اُِـ٣ٞبد ٝ مُي ٖٓ فالٍ اٍزؼواع 

أثوى اُز٤بهاد ٝأُلاهً اُِـ٣ٞخ األٝهٝث٤خ ٝاأل٤ٓو٤ًخ اُز٢ رإَٛ اُطبُت اُزؼوف ػ٠ِ ؽوم ٝطق 

رؾ٤َِ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ أُقزِلخ، ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ ػِْ أُؼب٢ٗ رؾل٣لا ً٘ٔٞمط ػ٠ِ اُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ 

أُؼبطوح، ٓٔب ٣وٞك اُطبُت ئ٠ُ اُزؼبَٓ ثشٌَ أػٔن ٓغ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ اإلٍجب٤ٗخ ٝٓوبهٗزٜب ٓغ ُـزٚ األّ 

 .ك٢ ػٞء أكٝاد اُزؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ أُطجوخ ك٢ ػِْ اُِـ٣ٞبد

: أهذاف انًساق

رؼو٣ق اُطبُت ثبُٞظبئق اُِـ٣ٞخ ُِغَٔ ٝاُزؼبث٤و ٝاُزوا٤ًت ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُِـ٣ٞبد ػٔٞٓب ٝػِْ 

.  أُؼب٢ٗ فظٞطب

:  يخزخاخ انتعهى

:  ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ

.رؾ٤َِ اُغَٔ ٝاُزؼبث٤و ٝاُزوا٤ًت أُقزِلخ ٝكوب ُزو٤٘بد ٝ ٗظو٣بد أُؼ٠٘ أُقزِلخ  
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SPAN 447 

(               أدب أيزٌكا انالتٍٍُح)األدب اإلسثاًَ خارج إسثاٍَا  )  

ٝئػطبء كٌوح ػبٓخ ػٖ أشٜو األكثبء , أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ٣ٜلف ٛنا أَُبم ئ٠ُ كهاٍخ األكة اإلٍجب٢ٗ ك٢ 

ًٔب ٣ؼوع أَُبم أٝعٚ االفزالف ٝاُزطبثن ك٤ٔب , ٝػٖ أْٛ اُوؼب٣ب اُز٢ ر٘بُٜٝب اٌُزبة ك٢ رِي اُجالك

. ٝث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ األكة اإلٍجب٢ٗ ك٢ ئٍجب٤ٗب ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ, ث٤ٜ٘ب ٖٓ ٗبؽ٤خ 

 

 :أهذاف انًساق

,. أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ ري٣ٝل اُطبُت ثٔؼِٞٓبد ػٖ األكثبء اُن٣ٖ ٣ٌزجٕٞ ثبإلٍجب٤ٗخ ك٢ 1-

. ٖٓ فالٍ األكة, أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ كٍٝاُزؼوف ػ٠ِ اُؾ٤بح اُضوبك٤خ ك٢ 2- 

 

 

: وليخزخاخ انتع

 : ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنٙ أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكهاػ٠ِ

 .رنٝم اُ٘ض األكث٢ اإلٍجب٢ٗ ثشٌَ ػبّ- 1

ٝكن أكٝاد اُزؾ٤َِ األكث٤خ أُزؼبهف ػ٤ِٜب , أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ كٍٝرؾ٤َِ اُ٘ظٞص األكث٤خ اإلٍجب٤ٗخ ك٢ - 2

. ك٢ األكة اإلٍجب٢ٗ
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SPAN 453 

(2تزخًح )  

 

ماد َٓزٟٞ  (عزٔبػ٤خ، ئُـاهزظبك٣خ، ٤ٍب٤ٍخ، ائػال٤ٓخ، )٣زؼٖٔ أَُبم كهاٍخ روعٔخ ٗظٞص ٓقزِلخ 

ُـ١ٞ ٓزولّ ٖٓ اُِـخ اإلٍجب٤ٗخ ئ٠ُ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝثبُؼٌٌ ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُزوعٔخ ٖٓ اإلٍجب٤ٗخ ئ٠ُ 

اُؼوث٤خ ٖٓ عٜخ، ٝػ٠ِ كٝه اُِـ٣ٞبد ك٢ ئثواى أُشبًَ ٝاُظؼٞثبد اُِـ٣ٞخ ٝاُؾؼبه٣خ ٝؽوم 

. ٓؼبُغزٜب ػ٘ل اُزوعٔخ ٖٓ عٜخ أفوٟ

 

 :أهذاف انًساق

 .رؼو٣ق اُطبُت ثبُؼالهخ اُٞص٤وخ ث٤ٖ ػِْ اُِـ٣ٞبد ٝػِْ اُزوعٔخ

رؼو٣ق اُطبُت ثأثوى أُشبًَ ٝاُظؼٞثبد اُِـ٣ٞخ ٝاُؾؼبه٣خ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب أُزوعْ أص٘بء روعٔخ 

. ٗظٞص ماد فظبئض ٓقزِلخ

 

:  يخزخاخ انتعهى

 : ػ٠ِ ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها

 .االٍزلبكح ٖٓ اُ٘ظو٣بد اُِـ٣ٞخ اُقبطخ ثبُزوعٔخ ػ٘ل روعٔزٚ ُ٘ظٞص ئٍجب٤ٗخ ئ٠ُ اُؼوث٤خ ٝثبُؼٌٌ- 1

. رؾل٣ل أُشبًَ ٝاُظؼٞثبد اُِـ٣ٞخ ٝاُؾؼبه٣خ اُز٢ رٞاعٚ أُزوعْ ك٢ ػِٔٚ ٤ًٝل٤خ ٓؼبُغزٜب- 2
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SPAN 466 

(اإلسثاٍَح كهغح أعًال)  

 

ًبُج٘ٞى )ري٣ٝل اُطبُت ثبُٜٔبهاد اُِـ٣ٞخ اُالىٓخ ك٢ ٓغبالد األػٔبٍ أُقزِلخ ٣زؼٖٔ أَُبم 

، ٝاُزٌٖٔ ٖٓ كْٜ ٝئٗزبط ٓقزِق (ٝاُشوًبد ٝأُإٍَبد اُزغبه٣خ ٝاُظ٘بػ٤خ، أُواٍالد اُزغبه٣خ، ئُـ

اُٞصبئن أُزؼِوخ ثبُزؼبٓالد اُزغبه٣خ ك٢ ٓغب٢ُ اٌُزبثخ ٝأُؾبكصخ، ٝمُي ٖٓ فالٍ رؾ٤َِ ٝصبئن أط٤ِخ ك٢ 

. ٛنا أُغبٍ ٝ ٖٓ صْ ئٗزبط ٝصبئن ٓشبثٜخ

 

 :أهذاف انًساق

 .إٔ ٣زؼوف اُطبُت ئ٠ُ أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ اُالىٓخ ك٢ ٓغبالد االػٔبٍ أُقزِلخ-

إٔ ٣زؼوف اُطبُت ا٠ُ كْٜ ٝاٗزبط ٓقزِق اُٞصبئن أُزؼِوخ ثبُٔؼبٓالد اُزغبه٣خ ك٢ ٓغبالد أُؾبكصخ -

. ٝاٌُزبثخ

 

:  يخزخاخ انتعهى

:  ػ٠ِ ٣لزوع ثبُطبُت ثؼل كهاٍزٚ ُٜنا أَُبم إٔ ٣ٌٕٞ هبكها

. ًزبثخ أُواٍالد اُزغبه٣خ ثبُِـخ اإلٍجب٤ٗخ- 1

. هواءح ًٝزبثخ ًبكخ أٗٞاع اُٞصبئن أُزؼِوخ ثٔغبالد األػٔبٍ- 2
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اللغة االنجلٌزٌة 

 

)ENGL 101( 

 لواعد اللغة االنجلٌزٌة

ٌركز هذا المساق على تطوٌر لدرة الطالب على معرفة واستخدام المواعد والتراكٌب األساسٌىة للغة 

.االنجلٌزٌة  

:اهداف المساق  

فهم أنماط تكوٌن الجملة األساسٌة. 1  

فهم مكونات الجملة األساسٌة والثانوٌة. 1  

:مخرجات المساق   

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

 كتابة جمل صحٌحة باللغة االنجلٌزٌة
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(ENGL 102) 

 مهارات المراءة

 

ٌعنى هذا المساق بتطوٌر لدرة الطالب على لراءة النصوص وفهمها، وإكسابه مهارات المراءة السرٌعة 

 .والمراءة التحلٌلٌة واستخراج المعلومات من النص والتعرف على مولف الكاتب واالستنتاح والممارنة

:أهداف المساق   

.مساعدة الطلبة على فهم النصوص المختلفة باللغة االنجلٌزٌة  

:مخرجات التعلم  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.لادرا على استٌعاب وتناول نصوص مختلفة باالنجلٌزٌة  
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(ENGL 104) 

 االستماع والتحدث

ٌركز هذا المساق على مهارة االستماع والتحدث ومنالشة االفكار التً استمع الٌها الطالب من متحدث 

.ناطك باللغة االنجلٌزٌة، واستخراج المعلومات من النص  

: اهداف المساق  

.أن ٌفهم الطالب نصوص االستماع االنجلٌزٌة. 1  

.مساعدة الطالب فً التعبٌر عن نفسه باالنجلٌزٌة. 2  

: مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.التواصل باالنجلٌزٌة. 1  

.التعبٌر عن نفسه باالنجلٌزٌة. 2  
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(ENGL 204) 

   كتابة الفمرة

ٌهدف المساق الى تدرٌب الطالب على الكتابة بمستوى الفمرة واستخدام ادوات الربط وصٌاغة جمل 

.مركبة وجمل موضوع، وذلن من خالل كتابة فمرات تحلٌلٌة، ووصفٌة، وممارنة  

 
:اهداف المساق  

.مساعدة الطالب على كتابة فمرة سلٌمة باالنجلٌزٌة  

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.كتابة فمرة مترابطة باللغة االنجلٌزٌة  
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 (ENGL 205) 

 كتابة الممالة

، حٌث ٌتم التركٌز على كتابة الممالة وتنظٌم محتواها 204ٌكمل هذا المساق ما انتهى إلٌه مساق زي 
كما ٌتدرب الطالب على كتابة أنواع . وأدوات ترابطها وأهمٌة جملة الموضوع فً توحٌد أجزاءها

 .المماالت السردٌة والوصفٌة والتحلٌلٌة والجدلٌة

:اهداف المساق  

 مساعدة الطالب على كتابة ممالة سلٌمة باالنجلٌزٌة

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.التعبٌر عن نفسه من خالل كتابة ممالة باالنجلٌزٌة  
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(ENGL 214) 

 األدب العالمً

 

ٌعرض هذا المساق لطلبة السنة الثانٌة وٌهدف الى استعراض ابرز اعمال االدب من مختلف انحاء العالم 
.فً فترات زمنٌة متنوعة  

:اهداف المساق  

.تعرٌف الطالب بمفهوم االدب العالمً وخصائصه. ١  

.مساعدة الطالب على فهم وتحلٌل نصوص ادبٌة من مختلف الثمافات والحمب التارٌخٌة. ٢  

.مساعدة الطالب على فهم ثمافات العالم المتنوعة االخرى. ٣  
 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.تعرٌف االدب العالمً. 1  

.نصوص ادبٌة عالمٌة من مختلف االنواع والثمافات والفترات الزمنٌة تحلٌل ونمد. ٢  

.فهم وتمٌٌم ثمافات مختلفة عن ثمافته وعن الثمافات المهٌمنة الرئٌسة. ٣  
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(ENGL 220) 

 صوتٌات اللغة االنجلٌزٌة

 

تدرٌب الطالب عل توصٌف السمات الصوتٌة وفوق الصوتٌة ألصوات اللغة االنجلٌزٌة، إضافة الى 
.تعرٌفه على لواعد النبر والتنغٌم فً الكالم وذلن من خالل التدرٌب المكثف فً مختبرات اللغة  

 

:اهداف المساق  

.مساعدة الطالب على نطك مفردات وجمل االنجلٌزٌة بطرٌمه سلٌمة  

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.اظهار معرفته بالمفاهٌم األساسٌة فً كل حمل من حمول الدراسة اللغوٌة  
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(ENGL 321) 

 ممدمة فً اللغوٌات

 

وٌعرض المساق المناحً . والمباديء األساسٌة للتوصٌف اللغوي ٌتناول هذا المساق الدراسة العلمٌة للغة
.االساسٌة لدراسة اللغة مثل علم ترابط األصوات، علم الصرف، النحو، وعلم الداللة  

 
:اهداف المساق  

.تعرٌف الطلبة بأساسٌات حمول دراسة اللغة األساسٌة  

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.بالمفاهٌم االساسٌة فً كل حمل من حمول الدراسة اللغوٌة اظهار معرفته  
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(ENGL 326) 

 اللغوٌات االجتماعٌة

 

ٌتناول هذا المساق اللغة فً سٌالاتها االجتماعٌة والثمافٌة، حٌث ٌدرس على سبٌل المثال األسالٌب التً 
ٌعكس التنوع اللغوي من خاللها المٌم االجتماعٌة والثمافٌة، والممدرة على استخدام المرء للغته األم بشكل 

. صحٌح فً موالف محددة اجتماعٌا
 

:اهداف المساق  

.تعرٌف الطلبة بالمحددات االجتماعٌة والثمافٌة التً تؤثر على اللغة المستخدمة  
 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.اظهار معرفته بكٌفٌة تصنٌف صٌغ الكالم وفما لألعراف االجتماعٌة والثمافٌة  
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(ENGL 341)  
   العصر االوجستً الى الرومانسٌة

 
 

ٌعرض هذا المساق لطلبة السنة الثالثة وٌستعرض االدب االنجلٌزي منذ العصر االوجستً حتى عصر 
 .الرومانسٌة  من خالل التركٌز على االشكال االدبٌة والثمافٌة المختلفة البرز الكتاب فً تلن العصور

 

 اهذاف انًساق

.َٓبػلح اُطبُت ػ٠ِ كْٜ اُزوب٤ُل االكث٤خ أُقزِلخ ُِؼظو االٝعَز٢ ٝاُؼظو اُوٝٓب٢َٗ. ١  

.َٓبػلح اُطبُت ػ٠ِ كْٜ اُ٘ظٞص االكث٤خ ك٢ ا٤َُبم اُزبه٣ق٢ ٝاالعزٔبػ٢ ُزِي اُلزوح . ٢  

.رؼي٣ي هلهح اُطبُت ػ٠ِ هواءح ٝكْٜ اُ٘ض االكث٢  ك٢ ٛنٙ اُلزوح ٝاٌُزبثخ ػ٘ٚ ثطو٣وخ رؾ٤ِ٤ِخ ٗبهلح. ٣  

 

: تعذ دراسح انًساق، ٌتىلع اٌ ٌكىٌ انطانة لادرا عهى  

 

.ر٤٤ٔي اكة اُؼظو االٝعَز٢ ٝاُوٝٓب٤َٗخ  ًؾوت ربه٣ق٤خ ُٜب فظبئظٜب اُقبطخ. 1  

.كْٜ اُ٘ظٞص االكث٤خ ُزِي اُؾوت ك٢ ٤ٍبهٜب اُزبه٣ق٢ ٝاالعزٔبػ٢. ٢  

رطج٤ن ٜٓبهارٚ اُزؾ٤ِ٤ِخ ٝاُ٘ول٣خ ػ٘ل ٓ٘بهشخ اُ٘ظٞص االكث٤خ ك٢ رِي اُؼظٞه اٝ ًزبثخ أُوبالد . ٣

.ػٜ٘ب  
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(ENGL 354) 

 ممدمة فً الدراسات الثمافٌة

 

.ٌعرض هذا المساق لطلبة السنة الثالثة وٌستعرض مفهوم الدراسات الثمافٌة وتمالٌدها  
 

:اهداف المساق  

. مساعدة الطالب على فهم التمالٌد االدبٌة المختلفة للدراسات الثمافٌة. ١  

.مساعدة الطالب على فهم النصوص االدبٌة والثمافٌة  فً سٌالها التارٌخً واالجتماعً. ٢  

.تعزٌز لدرة الطالب على لراءة وفهم النص االدبً والكتابة عنه بطرٌمة تحلٌلٌة نالدة. ٣  
 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.تمٌٌزالدراسات الثمافٌة كحمل معرفً له خصائصه ومواضٌعه الخاصة . 1  

.فهم النصوص االدبٌة الثمافٌة فً سٌالها التارٌخً واالجتماعً. ٢  

.تطبٌك مهاراته التحلٌلٌة والنمدٌة عند منالشة النصوص االدبٌة او كتابة المماالت عنها. ٣  
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(ENGL 451) 

 األدب المعاصر

عرض هذا المساق لطلبة السنة الرابعة وٌستعرض االدب المعاصر ضمن مختلف االنواع االدبٌة من 
.خالل التركٌزعلى التمالٌد االدبٌة لمجموعة من الثمافات واالعراق والطبمات االجتماعٌة  

 

:اهداف المساق  

. مساعدة الطالب على فهم التمالٌد االدبٌة المختلفة لالدب المعاصر. ١  

مساعدة الطالب على فهم النصوص االدبٌة والثمافٌة لالدب المعاصر فً سٌالها التارٌخً . ٢

.واالجتماعً  

.تعزٌز لدرة الطالب على لراءة وفهم النص االدبً المعاصر والكتابة عنه بطرٌمة تحلٌلٌة نالدة. ٣  

 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.تمٌٌز األدب المعاصر كحمبة تارٌخٌة لها خصائصها ومواضٌعها الخاصة. 1  

.فهم النصوص االدبٌة المعاصرة فً سٌالها التارٌخً واالجتماعً. ٢  

.تطبٌك مهاراته التحلٌلٌة والنمدٌة عند منالشة النصوص االدبٌة المعاصرة او كتابة المماالت عنها. ٣  
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(ENGL 452) 

 االدب المعاصر

 

عرض هذا المساق لطلبة السنة الرابعة وٌستعرض االدب المعاصر ضمن مختلف االنواع االدبٌة من 
.على التمالٌد االدبٌة لمجموعة من الثمافات واالعراق والطبمات االجتماعٌة خالل التركٌز  

 
 

:اهداف المساق  

 

.  المعاصرلألدب المختلفة األدبٌةمساعدة الطالب على فهم التمالٌد . ١  

 المعاصر فً سٌالها التارٌخً لألدب والثمافٌة األدبٌةمساعدة الطالب على فهم النصوص . ٢

.واالجتماعً  

. المعاصر والكتابة عنه بطرٌمة تحلٌلٌة نالدةاألدبًتعزٌز لدرة الطالب على لراءة وفهم النص . ٣  

 
:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.تمٌٌز االدب المعاصر كحمبة تارٌخٌة لها خصائصها ومواضٌعها الخاصة. 1  

.فهم النصوص االدبٌة المعاصرة فً سٌالها التارٌخً واالجتماعً. ٢  
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(ENGL 452) 

دب األموضوع خاص فً  

 

عرض هذا المساق لطلبة السنة الرابعة وٌستعرض االدب المعاصر ضمن مختلف االنواع األدبٌة من 
 .خالل التركٌزعلى التمالٌد االدبٌة لمجموعة من الثمافات واالعراق والطبمات االجتماعٌة

 
:اهداف المساق  

. الدبأتعمٌك معرفة الطالب وفهمه لموضوع معٌن فً . ١  

.مساعدة الطالب على لراءة وتحلٌل عدد من نصوص االدبٌة. ٢  

.تعزٌز لدرة الطالب على لراءة وفهم النص االدبً والكتابة عنه بطرٌمة تحلٌلٌة نالدة. ٣  
 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.تمٌٌز األدب المعاصر كحمبة تارٌخٌة لها خصائصها ومواضٌعها الخاصة. 1  

.فهم النصوص األدبٌة المعاصرة فً سٌالها التارٌخً واالجتماعً. ٢  

.تطبٌك مهاراته التحلٌلٌة والنمدٌة عند منالشة النصوص االدبٌة المعاصرة او كتابة المماالت عنها. ٣  
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(ENGL 461) 

 تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة لغٌر الناطمٌن به

 

.ٌتناول هذا المساق الطرائك األساسٌة فً تعلٌم اللغة لتهٌئة الطلبة لتدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  
 

:اهداف المساق  

.تدرٌب الطلبة على الطرائك المختلفة لتدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  
 

:مخرجات المساق  

:بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.استخدام الطرائك المختلفة لتدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلغة اجنبٌة  
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وصف المسالات الدراسٌة الممترحة فً خطة بكالورٌوس اللغات الحدٌثة 

كمتطلبات كلٌة إختٌارٌة و أهداف كل مساق و مخرجاته 
 

 

FREN 110 

(مهارات أساسٌة فً اللغة الفرنسٌة)  

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ و النحو و الصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

 .نصوص كتابٌة و شفهٌة لصٌرة و التواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة الفرنسٌة

 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة الفرنسٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة الفرنسٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة الفرنسٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص فرنسٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: لادراعلى ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللغة الفرنسٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة فرنسٌة ممبولة -  

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  
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GERM 110 

(ةاأللمانًمهارات أساسٌة فً اللغة )  

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرف و المراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة و التواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة األلمانٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة األلمانٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة األلمانٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة األلمانٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص ألمانٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

 

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللغة األلمانٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة ألمانٌة ممبولة -  

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  
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SPAN 110 

(اإلسبانٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )  

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة والتواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة اإلسبانٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة اإلسبانٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة اإلسبانٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة اإلسبانٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص إسبانٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد الطالب ٌفترضب  

. باللغة اإلسبانٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة إسبانٌة ممبولة-   

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  

  



 

60 
 

 

RUSS 110 

(الروسٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )  

 

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة والتواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة الروسٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة الروسٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة الروسٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة الروسٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص روسٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللغة الروسٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة روسٌة ممبولة -  

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  
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ITAL 110 

 (اإلٌطالٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )           

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة والتواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة اإلٌطالٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة اإلٌطالٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة اإلٌطالٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة اإلٌطالٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص إٌطالٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: علىا ردلا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللغة اإلٌطالٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة إٌطالٌة ممبولة -  

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  
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KORE 110 

(الكورٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )  

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة والتواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة الكورٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة الكورٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة الكورٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة الكورٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص كورٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  -   

. باللغة الكورٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة كورٌة ممبولة -  

.تمبل الثمافات األخرى على اختالفها  و تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافة -  
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CHIN 110 

(الصٌنٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )  

ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب باألسس اللغوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرف والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللغوٌة وتكوٌن 

. نصوص كتابٌة وشفهٌة لصٌرة والتواصل بطرق ناجعة مع أفراد مستخدمٌن للغة الصٌنٌة
 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرف الطالب على السمات األساسٌة للغة الصٌنٌة -  

.أن ٌطلع الطالب على أهم ما ٌمٌز الثمافة و الحضارة الصٌنٌة -  

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللغة الصٌنٌة -  

.أن ٌفهم األفكار األساسٌة من نصوص صٌنٌة شفهٌة أو مكتوبة -  

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللغة الصٌنٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لغوي  -  

.التواصل بلغة صٌنٌة ممبولة -  

.تمبل اآلخر المنتمً إلى هذه الثمافةوتمبل الثمافات األخرى على اختالفها   -  
 

 


