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ممدمة عن برنامج اللغات الحدٌثة 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo 

 

 :برنامج اللغات الحدٌثة

م لتلبٌة حاجات المجتمع األردنً من  المؤهلٌن فً اللؽة 84/1985  برنامج اللؽات الحدٌثة عام أنشء

الفرنسٌة وفً تخصصات مساندة فً اللؽات األسبانٌة واإلٌطالٌة و األلمانٌة  و الروسٌة، و لتلبٌة 

 .حاجات طلبة الكلٌات األخرى فً الجامعة للتعرؾ على بعض اللؽات األجنبٌة

كما ٌطرح البرنامج مسالات . ٌمدم البرنامج فً إطار خطته الدراسٌة تخصصاً منفرداً فً اللؽة الفرنسٌة

فً اللؽات االٌطالٌة و الروسٌة و األلمانٌة و الكورٌة و الصٌنٌة كمتطلبات كلٌة اختٌارٌة كً ٌتٌح لطلبة 

. كلٌة اآلداب على اختالؾ تخصصاتهم التعرؾ الى لؽات و ثمافات جدٌدة

اللؽة الفرنسٌة ابتداًء من الفصل الثانً للعام الدراسً -تم افتتاح برنامج ماجستٌر فً اللؽوٌات

، كما تم (والذي تم تجمٌده إلى أجل ؼٌر مسمى) وذلن بالتعاون مع جامعة نانت الفرنسٌة 2010/2011

عمد اتفالٌة مع الوكالة الجامعٌة للفرانكوفونٌة و التً تهدؾ الى تعزٌز التعاون مع الجامعات 

 .   الفرانكوفونٌة فً منطمة الشرق األوسط

مدرساً و مدرسة من حملة درجتً الدكتوراه و الماجستٌر من   (12 )ٌبلػ عدد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

 :الجنسٌات األردنٌة و الفرنسٌة و اإلٌطالٌة و الكورٌة و الصٌنٌة وذلن حسب التوزٌع التالً

محاضر متفرغ ٌعمل على  (1)مدرس،  (5)أستاذ مشارن، (3)أستاذ،  (1): مدرسو اللؽة الفرنسٌة

 ..حساب االتفالٌة بٌن الجامعة والسفارة الفرنسٌة

 .أستاذ (1): مدرسو اللؽة األلمانٌة

 .محاضر متفرغ (1): مدرسو اللؽة الروسٌة

 .محاضر متفرغ ٌعمل على حساب االتفالٌة بٌن الجامعة والسفارة االٌطالٌة: مدرسو اللؽة اإلٌطالٌة

 .فنً مختبر  (1)مدرس للؽة الكورٌة، و   (1)مدرس للؽة الصٌنٌة،  (1): باإلضافة إلى

 

و ٌمدم البرنامج عدداً من المنح لطلبة . طالباً و طالبة ( 235)ٌبلػ عدد طلبة البرنامج حالٌا 

الفرنسٌة، كما ٌنظم العدٌد من األنشطة 2البكالورٌوس لمضاء فصل دراسً واحد فً جامعة لٌون 

الثمافٌة الالمنهجٌة بالتعاون مع عدد من السفارات األجنبٌة فً األردن و على رأسها السفارة الفرنسٌة و 

حٌث ٌنظمون فً شهر آذار من كل عام أسبوع الفرانكوفونٌة الذي ٌزخر  المعهد الفرنسً فً عمان

 .بالعدٌد من األنشطة اللؽوٌة و الثمافٌة المتنوعة
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الممارنة المرجعٌة للبرنامج 
(Benchmarks) 

بعد إجراء مسح لعدد من الجامعات المحلٌة واالللٌمٌة والعالمٌة فمد خلصت اللجنة الى اجراء الممارنة 
 على المستوى اإلللٌمً، و (مصر)الجامعة الفرنسٌة المرجعٌة مع برامج اللؽة الفرنسٌة فً كل من 

و لد جاءت نتائج الممارنة على . جامعة بنسلفانٌا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على المستوى العالمً
: حو التالًنال

الجامعة عنصر الممارنة 

 مصرجمهورٌة )الجامعة الفرنسٌة 
 (العربٌة

University of Pennsylvania 

ترجمة ,لؽات تطبٌمٌة اسم البرنامج 
, عربً, فرنسً)تخصصٌة
 (انجلٌزي

French and Francophone Studies 

المؤهل الذي 
ٌحصل علٌه 

الطالب عند إكمال 
البرنامج 

درجة البكالورٌوس فً اللؽات 
ترجمة تخصصٌة التطبٌمٌة 

درجة البكالورٌوس فً الدراسات الفرنسٌة و 
الفرانكوفونٌة 

الوظائف التً ٌعد 
البرنامج الخرٌجٌن 

لها 

مجاالت اللؽات األوروبٌة بشكل 
التدرٌس، الترجمة، العمل لدى )عام 

 (...الهٌئات الدبلوماسٌة

مجاالت عامة كالفنون، األعمال و الهٌئات 
الدبلوماسٌة 

استكمال الدراسات العلٌا 

اسباب اختٌار 
البرنامج للممارنة 

تعد الجامعة الفرنسٌة من افضل -1
الجامعات على مستوى لبنان 
والشرق االوسط حٌث تتمتع 
بمستوى وسمعة متمٌزة على 

مستوى العالم 

ٌنتمً المسم المذكور إلى جامعة - 2
مناظرة لجامعة الٌرمون من حٌث 

التعلٌم : الوظائؾ الرئٌسٌة الثالثة
. والبحث العلمً وخدمة المجتمع

تدرس الجامعة المذكورة نفس - 3
مسارات الرئٌسٌة التً تدرسها 

جامعة الٌرمون فً أفرع العلوم 
. المختلفة التطبٌمٌة منها واإلنسانٌة

تمنح الجامعة نفس الدرجات - 4
العلمٌة التً تمنحها جامعة 

. الٌرمون

التمارب فً عدد أعضاء هٌئة - 5
. التدرٌس وكفاءتهم

تم تصنٌؾ هذه الجامعة فً المرتبة السابعة عشرة 
على العالم بحسب تصنٌؾ شنؽهاي للجامعات لعام 

2015 .

Academic Ranking of World 
Universities 

http://www.shanghairanking.com.A
RWU2015.html 
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التمارب فً ثمافة المجتمع وفً - 6
الفرص الوظٌفٌة وفً نظام التعلٌم 

.  العالً

 

حددت الخطة الدراسٌة  -1خصائص البرنامج 
المتطلبات التربوٌة العامة 

بوضوح  (متطلبات الجامعة)
حٌث تضمنت هذه 

 موزعة  المتطلبات مواد
على بعض العلوم اإلنسانٌة 

 .واإلجتماعٌة و الطبٌعٌة

تمٌزت الخطة الدراسٌة  -2
 .بتنوع المسالات المطروحة

تم تخصٌص بعض  -3
المسالات لتنمً لدى الطالب 

مهارات توظٌؾ البحث 
العلمً فً التعامل مع 

المشكالت العلمٌة والعملٌة 
 .فً مجال تخصص الطالب 

فٌما ٌتعلك بتوافك الخطة مع  -4
وسائل التطور التكنولوجً، 

فمد لوحظ ان العدٌد من 
المسالات لها عاللة 

باستخدام التكنولوجٌا 
 .الحدٌثة

أما فٌما ٌتعلك بمدى مراعاة  -5
الخطة لحاجات سوق العمل، 
فمد خصصت الخطة العدٌد 

من المسالات للتدرٌب 
العملً  ٌموم من خاللهما 

الطالب بمضاء فترة تدرٌب 
فً إحدى المؤسسات المعنٌة 

بإستخدام اللؽة الفرنسٌة 
بؽرض إكسابه  واالنجلٌزٌة

المهارات العملٌة التً 
 . ٌتطلبها سوق العمل

لوحظ على هذه الخطة   -6
ضعؾ تمثٌل المتطلبات 
التربوٌة الخاصة بكلٌة 

اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و 
التً من شأنها إكساب 

ٌتمٌز البرنامج بطرح عدة مستوٌات من  -1
اللؽة الفرنسٌة ٌختارها الطالب تبعا 

. لمستواه اللؽوي عند التحالة بالبرنامج
وعلٌه، ٌلتحك الطلبة المبتدئون بمسالات 
تختلؾ عن المسالات المخصصة للطلبة 

ذوو المستوى المتوسط أو المتمدم فً 
اللؽة، وتضع الجامعة معاٌٌرا محددة لمٌاس 

مستوٌات الطلبة اللؽوٌة عند التحالهم 
 . بالجامعة

 

ٌطرح البرنامج كتخصص رئٌسً  -2
((Major in French Studies أو 

 Minor in French))كتخصص فرعً 
Studies ًكما ٌطرح تخصصا ثنائٌا ف ،

الدراسات الفرنسٌة وأي تخصص آخر ٌختاره 
الطالب من بٌن جمٌع تخصصات الجامعة 

((Interdisciplinary Double Major أو ،
كتخصص ثنائً مع لؽة التٌنٌة أخرى من اللؽات 

التً ٌطرحها المسم كاإلسبانٌة و البرتؽالٌة 
 Dual Major in Romance)وؼٌرها 

Languages.) 

 

ٌتمٌز البرنامج بطرحه مسالات متنوعة  -3
وذات تخصص دلٌك فً اللؽة الفرنسٌة مع تركٌز 

واضح على المسالات التً تعنى بالحضارة و 
الثمافة الفرنسٌة وتلن التً تعنى باألدب الفرنسً 

 .وبالفن السٌنمائً الفرنسً

 

ٌتضمن البرنامج وصفا دلٌما للمسالات  -4
المطروحة مع تحدٌد المتطلبات السابمة لكل مساق 
وأنماط التمٌٌمات التً سٌخضع لها الطالب خالل 

دراسته للمساق وأؼلبها ٌمع فً مجال األبحاث 
 .التطبٌمٌة

 

 12ٌفرض البرنامج على الطالب دراسة  -5



 

6 
 

الطالب الكفاٌات و نتاجات 
التعلم المشتركة لعائلة 

مسارات األدبٌة واإلنسانٌة 
التً تمع ضمن الحمول 
 .المعرفٌة الخاصة بالكلٌة

ٌتضمن توصٌؾ المسالات  -7
فً الخطة وصفا عاما 
لمحتوٌات المساق ، و 

ٌتضمن اٌضا المهارات التً 
ٌجب على الطالب إتمانها 
 .عند إتمامه لدراسة المساق

 

بحث +  مسالات اختٌارٌة 8+ مسالا إجبارٌا 
خاص بالدراسات الفرنسٌة باإلضافة إلى 

 .المتطلبات التربوٌة العامة التً تفرضها الجامعة

 

 

انجلٌزٌة فً -جرى االطالع على الخطط الدراسٌة لبرامج تخصص المزدوج لؽة فرنسٌة  :مالحظة
الجامعة األردنٌة وجامعة مؤتة وجامعة آل البٌت على المستوى المحلً حٌث لوحظ وجود تشابه كبٌر 
. فً الخطط الدراسٌة لهذه البرامج مع البرنامج المعمول به فً لسم اللؽات الحدٌثة فً جامعة الٌرمون

 

 اللغة االنجلٌزٌة -مسار فً اللغة الفرنسٌةلمعرفة حاجة سوق العمل 

لغة  - لغة فرنسٌة مسار/لائمة بالجهات الرئٌسٌة الموظفة لخرٌجً تخصص اللغات الحدٌثة -1
  ومواصفات الخرٌجٌن المطلوبةة، انجلٌزي

 
الموظفة لخرٌجً )الجهات الرئٌسٌة 

 الطلبة والخرٌجٌن + (مسار
 مواصفات الخرٌجٌن

اتمان اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة محادثة وكتابة، وخاصة فً مجال  البعثات الدبلوماسٌة
 اعداد وترجمة المراسالت الرسمٌة

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

 (الخصوص
استخدام المصطلحات المهنٌة الفندلٌة باللؽة الفرنسٌة  -

 واالنجلٌزٌة

التمكن من المهارات األساسٌة األربعة فً اللؽة الفرنسٌة  -  (المدارس تحدٌدا)لطاع التعلٌم 
باالضافة إلى المعارؾ مسارٌة من لواعد  واالنجلٌزٌة

. وصوتٌات وؼٌرها
ادران وفهم استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم الحدٌثة ومتطلبات  -

 .تنفٌذها داخل الصؾ وخارجه

. المدرة على فهم الثمافات المختلفة - (االدالء السٌاحٌٌن )المطاع السٌاحً 
. االلمام بتارٌخ األردن المدٌم والحدٌث -
 .االلمام بالثمافة والحضارة الفرنسٌة المدٌمة والحدٌثة -
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 .التمكن من مهارات التواصل الشفهٌة -
اتمان استخدام المصطلحات السٌاحٌة  باللؽة الفرنسٌة  -

 .واالنجلٌزٌة

. اتمان مهارات الكتابة األساسٌة باللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة - لطاع االعالم
 .استٌعاب أداب مهنة االعالم ومعاٌٌرها وأخاللٌاتها -
 .الوعً بالمتؽٌرات 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 الضؽوط -

 

:  احتٌاجات سوق العمل من مسار فً االللٌم- 2

والبعثات الدبلوماسٌة هً األكثر  (وكاالت السٌاحة والسفر+ فنادق  )لطاع التعلٌم ولطاع السٌاحة 

االستمبال، السكرتارٌا، مرافمة الوفود، : توظٌفا لخرٌجً اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة فً المجاالت التالٌة 

. الترجمة،  وكافة األعمال االدارٌة المتعلمة بهذه المطاعات

: مواصفات الخرٌج وبما ٌتوافك مع احتٌاجات السوق- 3 

للمزٌد من .  اتمان اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة والتمكن من مهارت التواصل واالتصال والدافعٌة للعمل

. التفاصٌل، انظر الجدول أعاله
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  ومخرجات البرنامجاألهدافتحدٌد الرؤٌة والرسالة وتحدٌد 
 

 :رؤٌة البرنامج

تحمٌك التمٌز فً تدرٌس اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة، و رفد سوق العمل بخرٌجٌن متمٌزٌن فً مجاالت 

تدرٌس اللؽات، السٌاحة ، الترجمة، الصحافة و اإلعالم، فً ظل مناخ ٌتسم بالتعاون : عدة أبرزها

. الوثٌك بٌن المسم و الجامعات المحلٌة و العربٌة و العالمٌة و هٌئات التمثٌل الدبلوماسً فً األردن

 :رسالة البرنامج

توفٌر فرص تعلم مناسبة لمستمبل مهنً واعد و بناء بٌئة أكادٌمٌة متمٌزة من شأنها النهوض بالمستوى 

الفكري و الثمافً و التعلٌمً للطلبة من خالل تطوٌر مهاراتهم اللؽوٌة و الفكرٌة و البحثٌة من جهة، و 

. االهتمام بالتطور الفكري و أسالٌب التعبٌر و بناء الشخصٌة للطالب من جهة أخرى

: أهداف البرنامج

 .امداد الطالب بأصول المعرفة الحدٌثة الخاصة بتعلم اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة -1

 .تحدٌدا فً مجال اللؽات األجنبٌة  تعرٌؾ الطالب بأساسٌات البحث العلمً -2

تنمٌة شخصٌة الطالب بما ٌجعله لادرا على االبتكار و التحدي و التعلم الذاتً و العمل الجماعً  -3

 .و االنفتاح على الثمافات األخرى

 .اعداد كوادر متخصصة للعمل فً شتى المٌادٌن و المجاالت ذات العاللة -4

 .مد الجسور مع مختلؾ ألسام و كلٌات الجامعة لتأهٌل الطلبة فً مجاالت اختصاصٌة متعددة -5

 .تدعٌم التعاون بٌن الجامعة و الجامعات األخرى على المستوٌات المحلٌة و االللٌمٌة و العالمٌة -6

 

: للبرنامج التعلم مخرجات

: ٌجب أن ٌكون الطالب الذي ٌنهً دراسة مسالات هذا البرنامج لادرا على

التواصل بفاعلٌة فً جمٌع الموالؾ اللؽوٌة الشفهٌة منها و الكتابٌة، و ذلن من خالل إعداد و  -1

 .استٌعاب الخطاب باللؽة الفرنسٌة  واالنجلٌزٌة بطاللة ضمن سٌالاته الثمافٌة المختلفة

استخدام المهارات البحثٌة و التحلٌلٌة الخاصة باللؽات األجنبٌة فً إطار أخاللٌات البحث  -2

 .العلمً و النزاهة الفكرٌة

التمتع باإلستماللٌة و الحافزٌة و التوجٌه الذاتً و حسن التنظٌم من خالل تطبٌك العدٌد من  -3

 .تمنٌات التعلم الخاصة بمجال اللؽات األجنبٌة
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 اللؽة باستخدامالعمل بمهنٌة و فاعلٌة فً األوساط الناطمة باللؽة الفرنسٌة ضمن إطار تعاونً  -4

 .الفرنسٌة واالنجلٌزٌة كوسٌط للتواصل

المشاركة البناءة و النالدة فً الحوار بٌن الثمافات و ذلن من خالل إعداد أفراد متعددي اللؽة و  -5

 .متعددي الثمافة ضمن سٌاق ما ٌعرؾ بمفهوم المواطن العالمً

 بطرٌمة مبنٌة على حسن االطالع على المعلومة و مراعاة اإلنجلٌزٌةتذوق الثمافات الفرنسٌة و  -6

 .الفروق بٌن تلن الثمافات
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.  مصفوفة األهداف والمخرجات لخطة بكالورٌوس اللغات الحدٌثة

 لغة انجلٌزٌة - لغة فرنسٌةمسارتخصص 

 المخرجات األهداف

امداد الطالب بأصول المعرفة الحدٌثة  -1

الخاصة بتعلم اللؽة الفرنسٌة 

 .واالنجلٌزٌة

 

  أن ٌظهر الطالب المدرة على التواصل   (1) مخرج
بفاعلٌة فً جمٌع الموالؾ اللؽوٌة الشفهٌة منها و 

الكتابٌة، و ذلن من خالل إعداد و استٌعاب الخطاب 
باللؽة الفرنسٌة بطاللة ضمن سٌالاته الثمافٌة 

 .المختلفة

 تعرٌؾ الطالب بأساسٌات البحث العلمً -2

 .تحدٌدا فً مجال اللؽات األجنبٌة

 

  أن ٌظهر الطالب المدرة على استخدام   (2)مخرج

المهارات البحثٌة و التحلٌلٌة الخاصة باللؽات األجنبٌة 

 .فً إطار أخاللٌات البحث العلمً و النزاهة الفكرٌة

 

تنمٌة شخصٌة الطالب بما ٌجعله لادرا على -3
االبتكار و التحدي و التعلم الذاتً و العمل 
 .الجماعً و االنفتاح على الثمافات األخرى

  أن ٌظهر الطالب المدرة على التمتع  (3) مخرج
باإلستماللٌة والحافزٌة و التوجٌه الذاتً و حسن التنظٌم 
من خالل تطبٌك العدٌد من تمنٌات التعلم الخاصة بمجال 

 .اللؽات األجنبٌة
 

تدعٌم التعاون بٌن الجامعة و الجامعات - 4

األخرى على المستوٌات المحلٌة و 

 اإلللٌمٌة و العالمٌة

  أن ٌظهر الطالب المدرة على العمل بمهنٌة  (4)مخرج

و فاعلٌة فً األوساط الناطمة باللؽة الفرنسٌة ضمن 

 اللؽة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة باستخدامإطار تعاونً 

 .كوسٌط للتواصل

  

اعداد كوادر متخصصة للعمل فً شتى  -4

 .المٌادٌن و المجاالت ذات العاللة

 

  أن ٌظهر الطالب المدرة على المشاركة   (5)مخرج

البناءة و النالدة فً الحوار بٌن الثمافات و ذلن من خالل 

إعداد أفراد متعددي اللؽة و متعددي الثمافة ضمن سٌاق 

 .ما ٌعرؾ بمفهوم المواطن العالمً

  

مد الجسور مع مختلؾ ألسام و كلٌات  -5

الجامعة لتأهٌل الطلبة فً مجاالت 

 .اختصاصٌة متعددة

 

   أن ٌظهر الطالب المدرة على تذوق  (6)مخرج

الثمافات الفرنسٌة و االنجلٌزٌة بطرٌمة مبنٌة على حسن 

االطالع على المعلومة و مراعاة الفروق بٌن تلن 

 .الثمافات
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 (اللغة الفرنسٌة)تسكٌن مخرجات التعلم 

(Curriculum Mapping) 

 

  

 مخرجات التعلمالمسالات 

مخرج  
( 1)تعلٌمً 

مخرج 
( 2)تعلٌمً 

مخرج 
( 3)تعلٌمً 

مخرج 
( 4)تعلٌمً 

مخرج 
( 5)تعلٌمً 

مخرج 
( 6)تعلٌمً 

FREN 111  √     √

FREN 112  √     √

FREN 213  √     √

FREN 214  √     √

FREN 215  √     √

FREN 216  √     √

FREN 221  √   √  

FREN 231  √     

FREN 232  √   √  

FREN 271  √     √

FREN 342  √     √

FREN 351  √     

FREN 361  √    √ 

FREN 362  √  √   

FREN 373  √     √

FREN 439  √ √    

FREN 453  √     

FREN 465  √  √  √ 

FREN 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 214  √     √

ENGL 220  √   √  

ENGL 306  √     

ENGL 321  √   √  

ENGL 326  √   √  

ENGL 354  √     √

ENGL 451  √     √

ENGL452  √   √  

ENGL461  √ √   √ 



 

13 
 

 مسارات برنامج اللغات االجنبٌةلتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص 
( 7)من المادة  (ن)و (أ)صادر بموجب الفمرتٌن 

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

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

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

 :اللغات المزدوجة: خامسا

ٌكون  الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً أي من    (أ
/ اإلٌطاٌة/ األلمانٌة ) أخرى عالمٌةلؽة + اللؽة االنجلٌزٌة ) لمساراتتخصصات اللؽات الحدٌثة 

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

  الساعات المعتمدة

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

متطلبات الكلٌة   من مجموع الساعات المعتمدةاألللعلى  (15%)

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

 على األكثر ولىللؽة األ%  36

 للؽة األخرى على األلل% 24

االجبارٌة : متطلبات مسار
واالختٌارٌة والمساندة 

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

 

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

من مواد اللؽة االنجلٌزٌة %  24بحٌث تؽطً  ): وٌحدد الحد األدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال

.(من مواد اللؽة األخرى على األلل% 36على األكثر و  

 المجال  المعرفً المعتمدة الحد األدنى للساعات

المحادثٌة والتواصل، واإلستٌعاب، والمراءة، : المهارات اللؽوٌة باللؽتٌن 24

 والكتابة

الصوتٌات، وعلم األصوات، النحو والصرؾ، : الدراسات  اللؽوٌة باللؽتٌن 24

. وعلم الداللة، والمواعد والترجمة
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نصوص نثرٌة فً الرواٌة والمصة : (باللؽة العالمٌة)الدراسات األدبٌة  12

المصٌرة، ونصوص شعرٌة، وتحلٌل نصوص أدبٌة مختارة، وتارٌخ 

. األدب

األدب اإلنجلٌزي واألمرٌكً، والنمد : (باللؽة االنجلٌزٌة)الدراسات األدبٌة  9

األدبً، والمدارس والحركات األدبٌة ونظرٌات النمد المدٌمة والحدٌثة، 

. وتحلٌل النص األدبً

 

مسار الطالب تطرح من لبل تخصصات أو برامج أخرى فً لهً مواد داعمة : لمجاالت المساندةا (ج

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

 المجال المساند الحد األدنى من الساعات المعتمدة

 الدراسات الثمافٌة/ أسالٌب تدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة  ساعات معتمدة6

. المسم مناسباٌرتئٌهٌجوز إضافة أي مجال معرفً آخر ؼٌر المجاالت المحددة أعاله وذلن حسب ما -   

(. ال ٌوجد) المواد العلمٌة  (3

. مسارالتحدد ساعاته حسب ( ال ٌوجد)  التدرٌب العملً (4

. مسارالتحدد ساعاته حسب (: اختٌاري)مشروع التخرج  (5

 : المجاالت النظرٌة األساسٌة اإلجبارٌة فً اللغة الفرنسٌة -  أ.1

الساعات المعتمدة المجاالت المعرفٌة 

 (الحد األدنى)

، (2)، مدخل مكثؾ  (1)مدخل مكثؾ : مهارات لغوٌة أساسٌة 
 االستٌعاب الشفهً, (1)، كتابة (1)لفظ 

  ساعة21

علم , لؽوٌات , صوتٌات,  لواعد:الصوتٌات واللغوٌات والترجمة 
 (1)ترجمة , المعانً

 ساعات 12

الحضارة الفرنسٌة , مدخل عام لألدب الفرنسً:  والحضارة األدب
(1  )

 ساعات 6

 الفرنسٌة كلؽة أعمال: اللغة الفرنسٌة المهنٌة
 ساعات 3

 ساعة 42المجموع 
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 : اإلجبارٌة  المجاالت المساندة -ب

المجاالت المعرفٌة 
الحد األدنى 

للساعات المعتمدة 

 3أسالٌب تدرٌس اللؽة الفرنسٌة 

  مختبرات لغة:المختبرات- ج

مسار ال تحدد ساعاته حسب :(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 اللؽة االنجلٌزٌة, لواعد اللؽة االنجلٌزٌة:الصوتٌات واللغوٌات 
 ممدمة فً اللؽوٌات

 ساعات 9

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

 ساعة 27المجموع 
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/  برنامج البكالورٌوسممترح 
لغة انجلٌزٌة   -  لغة فرنسٌةمسارتخصص 

ٌكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً تخصص اللؽات 

ساعة معتمدة موزعة على المجاالت المعرفٌة كما  (132)" لؽة انجلٌزٌة -فرنسٌة لؽة" مسارالحدٌثة 

: التالً حددتها هٌئة االعتماد الخاص على النحو

 

 :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 1لؽة عربٌة   

EL 101 
مهارات لؽة 

 إنجلٌزٌة 
3 

 

PS 102  3 التربٌة الوطنٌة  

MILT 100 3  علوم عسكرٌة  

EL 99  مهارات لؽة
– إنجلٌزٌة 
. إستدراكً

  استدراكً

AL 99  لؽة 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 

Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 3 الفن والسلون 

Hum 105  3إسهام األردن فً الحضارة اإلنسانٌة 
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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 - ب

 

 متطلبات كلٌة اآلداب

  ساعة معتمدة 21

 

(  ةاالجباري)متطلبات الكلٌة 

  ( ساعة معتمدة15)

 

 

SOC 101 (مدخل الى علم االجتماع)  

ENGL 105 (مهارات لؽوٌة) 

ARAB 107 (فن الكتابة و التعبٌر)  

HISTORY 121 (تارٌخ الحضارة االسالمٌة) 

COMP 100 ( 2مهارات الحاسوب ) 
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  اإلجبارٌةمتطلبات الكلٌة 

  ( ساعات معتمدة6 )

 

 

 

 

:   المجموعات التالٌةإحدىٌختارها الطالب من 

 

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 

 

 

 مسارالحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً 

: ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً (132) ٌكون"إنجلٌزٌة  لغة-لغة فرنسٌة "

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

 .ساعة معتمدة (54): اللغة الفرنسٌة * 

 .ساعة معتمدة (45):  فً اللؽة الفرنسٌةمتطلبات المسم اإلجبارٌة- ا

. ساعة معتمدة (9):  فً اللؽة الفرنسٌةمتطلبات المسم االختٌارٌة- ب

 

. ساعة معتمدة (30): لسم اللغة االنجلٌزٌة * 

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

 .ساعة معتمدة (3: )متطلبات المسم االختٌارٌة فً لسم اللؽة االنجلٌزٌة - 

 

:  نظام ترمٌز و ترلٌم المسالات

: الترمٌز

FREN : ترمز إلى مسالات اللؽة الفرنسٌة

ENGL  :   ترمز إلى مسالات اللؽة االنجلٌزٌة

:  الترلٌم
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 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   -

على النحو  لتؽطً المجاالت المعرفٌة األساسٌة و المساندة (5)إلى  (1) تم تخصٌص األرلام من -

: التالً

 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 لؽوٌة أساسٌة :(1)

اللؽوٌات والصوتٌات  : (2)

 األدب والحضارة: (3)

الترجمة  : (4)

اللؽة الفرنسٌة المهنٌة  : (5)
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على المجاالت المعرفٌة (االختٌارٌةاإلجبارٌة منها و ) لغة الفرنسٌةتوزٌع المسالات الدراسٌة ل

 : المجاالت النظرٌة األساسٌة فً اللغة الفرنسٌة  . أ

الساعات المعتمدة   المجاالت المعرفٌة

 (الحد األدنى)

, FREN 111 ,FREN 112: مهارات لغوٌة أساسٌة (1)

FREN 213 ,FREN 214  ,
 ساعة 21

, FREN 215:اللغوٌات والصوتٌات و الترجمة: (2)

FREN 216 ,FREN 231 

FREN 232،FREN 351FREN,  439 ,

FREN453 

 ساعات 12

, FREN241 , FREN 271:األدب والحضارة (3)

FREN 342 ,FREN  373 
 ساعات 9

  FREN361 , FREN: اللغة الفرنسٌة المهنٌة :(4)

466 
 ساعات 3

 ساعة 45المجموع 

 

:   فً اللغة الفرنسٌةاإلجبارٌةالمجاالت المساندة .  ب

المجاالت المعرفٌة 
الحد األدنى للساعات 

المعتمدة 

: أسالٌب تدرٌس اللؽة الفرنسٌة

FREN  326 
3 
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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

 ساعة 30المجموع 

 

 مختبرات لغة :المختبرات .د

 تحدد ساعاته حسب مسار :(اختٌاري)مشروع التخرج . ه

 

 :وتشمل معتمدة ساعة (84)لها  ٌخصص: متطلبات المسم -1
 
ساعة معتمدة  (54): اللغة الفرنسٌة- 
 .ساعة معتمدة (45: )الفرنسٌة فً اللغة متطلبات المسم اإلجبارٌة- 
. ساعة معتمدة (9: )الفرنسٌة فً اللغة متطلبات المسم االختٌارٌة- 

 

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

 ساعة معتمدة 45 = 42+3

 السابك المتطلب المعتمدة الساعات المساق اسم المساق رلم المساق رمز

FREN 111 مكثؾ فً اللؽة مساق 

 (1)الفرنسٌة 

 الٌوجد 6

FREN 112 لفرنسٌة امكثؾ فً  مساق

(2) 

6 FREN 111 
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FREN 213  ً3 (1)التعبٌرالكتاب FREN 112 

FREN 214  ً3 (1)التعبٌراللفظ FREN 112 

FREN 231 3 لواعد اللؽة الفرنسٌة FREN 213 + 

FREN 214 

FREN 232  3صوتٌات اللؽة الفرنسٌة FREN 213 + 

FREN 214 

FREN 241 ً3 مدخل عام لألدب الفرنس FREN 213 + 

FREN 214 

FREN 271  3 (1)الحضارة الفرنسٌة FREN 213 + 

FREN 214 

FREN 342 ً3 تارٌخ األدب الفرنس FREN 241 

FREN 351  3( 1)ترجمة FREN 241 

FREN 362  أسالٌب تدرٌس اللؽة

 الفرنسٌة

3 FREN 241 

FREN 439 ً3 اللؽوٌات وعلم المعان FREN 351 

FREN  466 3 الفرنسٌة كلؽة أعمال FREN 351 

 

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من بٌن المسالات  9: لغة فرنسٌة  المتطلبات المسم اإلختٌارٌة: ثانٌا

 التالٌة

 السابك المتطلب المعتمدة الساعات المساق اسم المساق رلم المساق رمز

FREN 215  ً3 (2)التعبٌرالكتاب FREN 213 

FREN 216  ً3 (2)التعبٌراللفظ FREN 214 

FREN 361 3 الفرنسٌة فً مجال السٌاحة FREN 271 

FREN 373  3 (2)الحضارة الفرنسٌة FREN 271 

 

FREN 453  3 (2)ترجمة FREN 351 

FREN 465 

 

 FREN 215 3 الفرنسٌة فً مجال التعلٌم
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 ساعة معتمدة 27: لغة انجلٌزٌة المتطلبات المسم اإلجبارٌة: ثالثا

 
 

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من بٌن  3: لغة انجلٌزٌة  المتطلبات المسم اإلختٌارٌة: رابعا 

 المسالات التالٌة

 السابك المتطلب المعتمدة الساعات المساق اسم المساق رلم رمزالمساق

ENGL 326 3 اللؽوٌات االجتماعٌة ENGL 214 

ENGL 451 3 االدب المعاصر ENGL 214 

ENGL 452 3 موضوع خاص فً اآلدب ENGL 326 

ENGL 461  تدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة
 لؽٌر الناطمٌن بها

3 ENGL 326 

 

 

 

 

 السابك المتطلب المعتمدة الساعات المساق اسم المساق رلم المساق رمز

ENGL  101 3 لواعد اللؽة 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 اللؽة اإلنجلٌزٌة ENGL 204 

ENGL 341  العصر االوجستً الى

 الرومانسٌة

3 ENGL 214 

ENGL 354 3 سات الثمافٌةاممدمة فً الدر ENGL 214 
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 :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

اللؽة الفرنسٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة الفرنسٌة 

سواء على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو 

 الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

GERM 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة األلمانٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة األلمانٌة سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

SPAN 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة االسبانٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة االسبانٌة سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

RUSS 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة الروسٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة الروسٌة  سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

ITAL 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة اإلٌطالٌة 

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة اإلٌطالٌة سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

KORE 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة الكورٌة  

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة الكورٌة سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة 

CHIN 110  ًمهارات أساسٌة ف

اللؽة الصٌنٌة  

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة 

الالزمة لتعزٌز مهاراته فً اللؽة الصٌنٌة  سواء 

 على صعٌد المحادثة، أو المراءة أو الكتابة

تم تؽٌٌر الترمٌز 

و الترلٌم و 

التسمٌة  
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ٌثة  دات الحوصف المسالات الدراسٌة الممترحة فً خطة بكالورٌوس اللغ        
 . وأهداف كل مساق ومخرجاته"لغة انجلٌزٌة -فرنسٌة لغة" مسار

 

اللغة الفرنسٌة 

 

FREN 111 

( 1مساق مكثف فً اللغة الفرنسٌة )

 

ٌتضمن المساق  دراسة تحلٌلٌة مبسطة للجوانب االساسٌة فً اللؽة الفرنسٌة و ذلن من خالل اكتساب 

كما ٌشكل مدخال . مفردات لؽوٌة متنوعة و لواعد اللؽة الفرنسٌة األساسٌة و تصرٌؾ األفعال المختلفة

إلى مهارات االستٌعاب و التعبٌر الكتابً األولٌة باإلضافة إلى مهارات االستٌعاب الشفهً و النطك 

. السلٌم عن طرٌك تدرٌبات عملٌة فً مختبر اللؽات

 :أهداف المساق

. اكساب الطالب مهارات لؽوٌة أساسٌة تمكنه من التواصل باللؽة الفرنسٌة -1
 .اكساب الطالب مفردات كافٌة للتعرٌؾ عن نفسه واالستفسار عن مولؾ معٌن -2
تزوٌد الطالب بمعرفة وافٌة عن الجوانب المختلفة للحٌاة فً المجتمع الفرنسً كالحٌاة العائلٌة و  -3

. أولات الفراغ
 

: مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. التعرٌؾ بنفسه والسؤال عن األشخاص الذي ٌلتمً بهم  -1
 .التواصل مع أشخاص ٌتكلمون الفرنسٌة وفهم نص بسٌط -2
.  كتابة رسالة  لصٌرة أو وصؾ بسٌط لمولؾ ما -3
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FREN 112 

( 2مساق مكثف فً اللغة الفرنسٌة )

 

ٌتضمن المساق تعمٌك المهارات األساسٌة األربعة التً اكتسبها الطالب فً المساق السابك وتأهٌل 

الطالب لٌتبادل المعلومات واآلراء ولٌعبر عن موالفه وأحاسٌسه ولٌبدي األحكام والمالحظات ولٌؤلؾ 

كما ٌتضمن دراسة تحلٌلٌة للجملة . نصوصا متكاملة ذات مستوى لؽوي جٌد فً موضوع ٌومً

 . الفرنسٌة بتركٌبها و أنواعها، و أشكال األفعال فً الماضً و المستمبل واألمر

 :أهداف المساق

. اكساب الطالب مهارات لؽوٌة تمكنه من التواصل فً مواضٌع مختلفة -1
 .اكساب الطالب المواعد األساسٌة فً اللؽة الفرنسٌة  الالزمة لتركٌب الجمل -2
. اكساب الطالب مفردات تمكنه من تخطً الخوؾ للتعبٌر باللؽة الفرنسٌة -3

: مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. التواصل فً موالؾ متعددة -1
 .كتابة نص بسٌط بلؽة صحٌحة -2
 .التعبٌر الشفهً عن رأٌه فً مولؾ معٌن -3
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FREN 213 

 (1التعبٌر الكتابً )

 

ٌتضمن المساق تنمٌة مهارة التعبٌر الكتابً لدى الطالب من خالل لراءة وفهم و إنتاج نصوص ذات 

مواضٌع متنوعة و ذات مستوى لؽوي مٌسر بحٌث تساهم فً تنمٌة لدرته على كتابة نصوص لصٌرة 

مع األخذ بعٌن االعتبار الموافمة بٌن معانً الجمل والتركٌبة المواعدٌة من جهة، . بلؽة صحٌحة

 .والتسلسل المنطمً لألفكار من جهة أخرى

 :أهداف المساق

. اكساب الطالب مهارة لراءة وفهم نصوص بسٌطة  -1
اكساب الطالب مهارة كتابة جمل بسٌطة التكوٌن  فً فمرات لصٌرة مع استخدام أدوات الربط  -2

 .بٌن الفمرات
استعمال أحرؾ . فعل، فاعل، مفعول به، صفة: اكساب الطالب المواعد البسٌطة لتركٌب الجملة -3

.  الجر، ادوات، تعرٌؾ االسماء
 

:  مخرجات التعلم

:  ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. لراءة وفهم نص لصٌر- 1

. كتابة جمل بسٌطة لتكوٌن فمرة لصٌرة أو نص لصٌر والربط بٌن فمراته- 2

. استخدام المواعد التً اكتسبها فً كتابة النصوص- 3
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FREN 214 

 (1التعبٌر اللفظً )

 

ٌتضمن المساق تنمٌة مهارة التعبٌر الشفهً لدى الطالب و ذلن باالستعانة بمواد تعلٌمٌة سمعٌة و 

بصرٌة ذات مواضٌع متنوعة و ذات مستوى لؽوي متوسط  من شأنها تدرٌب الطالب على فهم 

. اآلخرٌن و التواصل معهم شفهٌا دون االعتماد على أي نص مكتوب

 :أهداف المساق

اكساب الطالب مهارة التعبٌر الشفهً فً موالؾ بسٌطة ، التعرٌؾ عن النفس، االستفسار عن  -1
. معلومات بسٌطة تمكن الطالب من اللفظ الصحٌح

. فهم ما ٌمال لكً ٌستطٌع الطالب االجابة على االسئلة أن وجدت أو لفهم مولؾ ما -2
 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

السؤال عن مكان ما، اجراء محادثة بسٌطة : التعبٌر الصحٌح فً موالؾ بسٌطة على سبٌل المثال

. مع شخص ما، لفظ الكلمات لفظا صحٌحا الٌصال المعلومة للمستمع
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FREN 215 

( 2التعبٌر الكتابً )

 

ٌتضمن المساق التدرب على لراءة و فهم نصوص ذات مواضٌع متنوعة وذات مستوى لؽوي متمدم من 

جهة، وكذلن كتابة نصوص متنوعة متوسطة الطول أو طوٌلة تحتوي على جمل و تراكٌب أكثر تعمٌدا 

كتابة الرسائل الشخصٌة والرسمٌة، كتابة وصؾ لظاهرة أو مكان ما، : وتكون ذات هدؾ محدد مثل

.  تلخٌص نص، إلخ

 :أهداف المساق

.  بفهم المجتمع والحٌاة الٌومٌة اكساب الطالب مهارة لراءة وفهم نصوص ذات مواضٌع تتعلك -1
 .اكساب الطالب مهارة كتابة فمرة أو نص باستخدام جمل مركبة -2
.  اكساب الطالب المواعد األساسٌة للؽة الفرنسٌة واستخدام التصارٌؾ المركبة لألفعال -3

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. لراءة وفهم نص طوٌل مع تحدٌد النماط الرئٌسٌة فٌه واعادة صٌاؼته بشكل ملخص -1
 .كتابة جمل مركبة وبسٌطة لتكوٌن نص والربط بٌن فمراته -2
 .استخدام المواعد والتعابٌر التً اكتسبها فً كتابة النصوص -3
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FREN 216 

 (2التعبٌر اللفظً )

 

ٌتضمن المساق التدرب على نصوص شفهٌة أصٌلة من شأنها جعل الطالب لادرا على الفهم الشفهً 

لمستوٌات اللؽة المختلفة و التعبٌر شفوٌا بسهولة و ٌسر وعفوٌة عن مختلؾ المواضٌع التً تتطلب 

مستوى لؽوٌا متمدما، وذلن من خالل استحداث موالؾ تحاكً الوالع وتدرٌب الطالب على التعبٌر فً 

.  مثل هذه الموالؾ الحٌاتٌة المتنوعة

 :أهداف المساق

. التأكٌد على اللفظ الصحٌح عند الطلبة  -1
 .تمكٌن الطالب من اجراء محادثة عن موضوع معٌن -2
 .تمكٌن الطالب فً التعبٌر عن موضوع معٌن -3

 
 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .لفظ الكلمات والجمل بشكل صحٌح وسلٌم -1
 .اجراء محادثة عن موضوع معٌن -2
 .التعبٌر شفهٌا عن موضوع معٌن -3
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FREN 231 

 (لواعد اللغة الفرنسٌة)

 

ٌتضمن المساق دراسة تراكٌب اللؽة الفرنسٌة المعاصرة ووصفها واستعمالها وذلن من خالل دراسة 

متعممة فً النحو والصرؾ، و من خالل التدرب على جمل و نصوص ذات مستوى لؽوي متوسط من 

شأنها تعمٌك معرفة الطالب بالخصائص النحوٌة و التركٌبٌة للجملة الفرنسٌة انطاللا إلى تحلٌل نحوي و 

. صرفً لنصوص لؽوٌة طوٌلة و متكاملة

 

 :أهداف المساق

. أن ٌتعلم الطالب التراكٌب المختلفة للجملة الفرنسٌة -1
. أن ٌتمن الطالب المواعد النحوٌة والصرفٌة والخاصة باللؽة الفرنسٌة -2

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

صٌاؼة الجمل الفرنسٌة بتراكٌبها المختلفة  -1
 .صٌاؼة الجمل الفرنسٌة وفك  المواعد النحوٌة والصرفٌة الخاصة باللؽة الفرنسٌة -2
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FREN 232 

 (صوتٌات اللغة الفرنسٌة)

 

ٌهدؾ هذا المساق إلى تعرٌؾ الطالب بالمبادئ األساسٌة لعلم الصوتٌات عن طرٌك شرح العاللة بٌن 

األصوات والحروؾ من جهة، و بٌن المستوى الشفهً و المستوى الكتابً للؽة من جهة أخرى، وذلن 

نظري ٌتمثل فً تصنٌؾ األصوات باللؽة الفرنسٌة و معرفة خصائصها المتعددة، : من خالل محورٌن

وعملً ٌتمثل فً كٌفٌة نطك تلن األصوات نطما سلٌما وكٌفٌة كتابة الجمل بالنظام األلفبائً الصوتً 

. العالمً

 

 :أهداف المساق

. أن ٌتعرؾ الطالب على كٌفٌة نطك األصوات الفرنسٌة نطما دلٌما -1
. أن ٌتمكن الطالب من كتابة الجمل الفرنسٌة بالنظام األلفبائً  الصوتً العالمً -2

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .نطك األصوات الفرنسٌة نطما سلٌما وفك المواعد الصوتٌة العلمٌة -1
. بائً الصوتً العالمً فً أبحاثه وكتاباته استخدام النظام األلؾ -2
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FREN 241 

 (مدخل عام لألدب الفرنسً)

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألدب الفرنسً على اختالؾ أشكاله وبمبادئ طرق لراءة وتحلٌل 

و ذلن من خالل نصوص أدبٌة مختارة ذات مستوى (روائٌة، شعرٌة، إلخ)النصوص األدبٌة المتنوعة 

. لؽوي مٌسر ألدباء فرنسٌٌن مشهورٌن

 

 :أهداف المساق

. أن ٌتعرؾ الطالب على خصائص األدب الفرنسً -1
 .أن ٌتعرؾ على مختلؾ أنواع النصوص األدبٌة المعرفٌة فً اللؽة الفرنسٌة -2
. اإللمام باألدوات األولٌة لتحلٌل النص األدبً -3

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. لراءة نصوص أدبٌة باللؽة الفرنسٌة -1
 .التمٌٌز بٌن مختلؾ أنواع النصوص األدبٌة -2
. اإللمام بأساسٌات التحلٌل األدبً -3
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FREN 271 

( 1الحضارة الفرنسٌة )

 

ٌتضمن المساق إبراز الجوانب الثمافٌة و الحضارٌة المعاصرة التً تمٌز المجتمع الفرنسً و ربطها 

باللؽة الفرنسٌة من خالل نصوص لؽوٌة تعالج لضاٌا ومواضٌع حضارٌة و ثمافٌة ذات عاللة بالحٌاة 

كما ٌركز المساق على الرابط بٌن اللؽة والحضارة . الٌومٌة مثل األسرة والتعلٌم والصحة وؼٌرها

. والتفاعل بٌنهما من خالل دراسة نصوص تتعلك بالحضارة الفرنسٌة

 :أهداف المساق

ن على سبٌل المثال، الحٌاة العائلٌة، التعلٌم، ياكساب الطالب معلومات عن الحٌاة الٌومٌة للفرنسً -1
. العمل

 .اكساب الطالب عبارات فرنسٌة تتعلك بالحٌاة الٌومٌة -2
. اكساب الطالب ممدرة على فهم نصوص فً مصادر مختلفة -3

 

 : مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .التعبٌر عن الحٌاة الٌومٌة للفرنسٌٌن -1
 . استخدام عبارات وجمل تتعلك بالحٌاة الٌومٌة -2
 .فهم نصوص من مصادر مختلفة وتتعلك بمواضٌع متنوعة عن الحٌاة الٌومٌة -3
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FREN 342 

 (تارٌخ األدب الفرنسً)

ٌتضمن المساق دراسة للمراحل المختلفة التً مر بها األدب الفرنسً عبر العصور التارٌخٌة والمدارس 

األدبٌة المتعددة التً مٌزت عنها كل حمبة ، وذلن من خالل إجراء دراسات تحلٌلٌة لنصوص أدبٌة 

 تمنٌات التحلٌل األدبً التً من شأنها رفع ذائمة الطالب باستخداممتنوعة ذات مستوى لؽوي متمدم 

. األدبٌة من جهة، وتمكٌنه من فهم النص فهما متكامال عندما ٌضعه فً إطاره التارٌخً الصحٌح

 

 :أهداف المساق

. بها أن ٌتعرؾ الطالب على األدب الفرنسً تبعا للمراحل التارٌخٌة التً مر -1
 .أن ٌتعرؾ على المدارس والتٌارات األدبٌة المختلفة التً ٌتمٌز بها تارٌخ األدب الفرنسً -2
.  أن ٌتعرؾ على األنماط األوروبٌة الرئٌسٌة وفما للمراحل األدبٌة والمراحل المختلفة -3

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .تحدٌد النص األدبً وفما للحمبة التارٌخٌة التً ٌنتمً لها -1
 .التمٌٌز بٌن النصوص األدبٌة وفما للتٌارات والمذاهب األدبٌة التً تنتمً لها -2
.  التمٌٌز بٌن األنماط المختلفة فً اللؽة الفرنسٌة -3
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FREN 351 

( 1ترجمة )

 

من  (الصحفٌة منها خاصة)ٌتضمن المساق تدرٌب الطالب على كٌفٌة ترجمة مختلؾ أنواع النصوص 

وتكون . اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة وبالعكس مع التركٌز على النمل من اللؽة الفرنسٌة إلى العربٌة

الترجمة على مستوى الجملة والنص المصٌر لٌتمكن الطالب من المواعد والتمنٌات األساسٌة المستخدمة 

 .فً الترجمة

 :أهداف المساق

. تدرٌب الطالب على اكتساب آلٌة الترجمة -1
 .اكساب الطالب الجوانب النظرٌة للترجمة من خالل الترجمة العملٌة -2
 .مراجعة بعض الجوانب النحوٌة من خالل آلٌة الترجمة -3

 
:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .اتمان آلٌة الترجمة -1
 .تطبٌك النظرٌات التً اكتسبها عندما ٌموم بالترجمة العملٌة -2
 .اتمان  المواعد النحوٌة الالزمة لعملٌة الترجمة -3
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FREN 361 

 (الفرنسٌة فً مجال السٌاحة)

فً مجال السٌاحة والسفر والفندلة،  ٌتضمن هذا المساق دراسة التعابٌر والمصطلحات المستعملة

وإعطائه نبذة عن السٌاحة فً األردن، تارٌخ األردن وأهم الموالع السٌاحٌة فً األردن، وذلن من خالل 

دراسة نصوص سٌاحٌة باللؽة الفرنسٌة من جهة، وإعداد مشروع عملً عن موضوع سٌاحً فً 

. األردن من جهة أخرى

 :أهداف المساق

ٌهدؾ هذا المساق إلى اكساب الطالب التعابٌر والمصطلحات المستعملة باللؽة الفرنسٌة فً  -1
. مجال السٌاحة والسفر من خالل دراسة بعض الحوارات والنصوص المتخصصة

ٌهدؾ إلى توظٌؾ هذه المكتسبات فً تطبٌمات عملٌة ترتكز على أداء المهام التواصلٌة ولعب  -2
. األدوار التفاعلٌة فً الماعة الصفٌة

 

: مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

االستٌعاب والتعبٌر فً مختلؾ الموالؾ التواصلٌة التً من الممكن أن ٌواجهها فً المستمبل فً -   

. المطاع السٌاحً
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FREN 362 

 (أسالٌب تدرٌس اللغة الفرنسٌة)

 

ٌتضمن هذا المساق المفاهٌم األساسٌة المتعلمة بأسالٌب تعلٌم  اللؽة الفرنسٌة من خالل التركٌز على 

كما ٌتضمن تعرٌؾ . المصطلحات و المفاهٌم الخاصة بمجال تدرٌس اللؽة الفرنسٌة للناطمٌن بؽٌرها

الطالب بأبرز منهجٌات تعلٌم اللؽات األجنبٌة الحدٌثة مع التركٌز بشكل خاص على الطرٌمة التواصلٌة 

 .وطرٌمة التعلٌم بالعمل وأداء المهمات و العمل الجماعً داخل الؽرفة الصفٌة

 :المساق هدافأ

تعرٌؾ الطالب بالمفاهٌم األساسٌة ألسالٌب تعلٌم اللؽة الفرنسٌة كلؽة أجنبٌة وٌمدم منهجٌات التعلٌم - 1
 .للؽات األجنبٌة

 
فً تطبٌك عملً عن طرٌك لٌام الطالب بمشاهدة صفٌة ووصؾ أداء   توظٌؾ المحتوى النظر2-

 .وتمدٌمه داخل وتمدٌمه داخل الماعة الدراسٌة وإعداد تمرٌر حول ذلن مدرس لؽة فرنسٌة
 
 .تنمٌة التفكٌر النالد والتعلم الذاتً لدى الطالب3- 

 

: التعلم مخرجات

:  على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض

. بؽٌرها للناطمٌن الفرنسٌة اللؽة تدرٌس فً المتبعة المختلفة لمنهجٌات بٌما التمٌٌز- 1

 .بها ؼٌرالناطمٌن من لجمهور الفرنسٌة للؽة مدرس داء أوتحلٌل وصؾ- 2

. اختالفها على التدرٌس أسالٌب فً والموة الضعؾ نماط تمٌٌم- 3
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FREN 373 

 (2الحضارة الفرنسٌة )

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب بأبرز المراحل و التطورات التارٌخٌة التً مرت بها اللؽة الفرنسٌة من 

جهة و المناحً الثمافٌة والتارٌخٌة و السٌاسٌة واالجتماعٌة التً مر بها المجتمع الفرنسً فً العصر 

الحدٌث، وكذلن التركٌز على العاللة بٌن تطور اللؽة الفرنسٌة و الثمافة الفرنسٌة من خالل دراسة 

. نصوص ومماالت صحفٌة ذات طبٌعة متنوعة وذات مستوى لؽوي متطور

 :أهداف المساق

. اكساب الطالب معلومات عن المؤسسات الدولوبة التً تشارن فٌها فرنسا -1
 .اكساب الطالب خبرة فً لراءة وفهم مماالت فً الجرائد -2
. باط األفكار الرئٌسٌة للنصناكساب الطالب معرفة لراءة نص وفهمه ومنالشته واست -3

 

:  مخرجات التعلم

 : ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

 .معرفة دور فرنسا فً العالم -1
 .تلخٌص نص تمت لراءته -2
 .معالجة ومعرفة تطور اللؽة مع الكلمات واستخدامها -3
. علك بالحضارة أو باللؽة الفرنسٌةٌتاجراء بحث بسٌط عن موضوع  -4
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FREN 439 

 (اللغوٌات و علم المعانً)

ٌتضمن هذا المساق تعرٌؾ الطالب بالمفاهٌم األساسٌة الخاصة بعلم اللؽوٌات وذلن من خالل 

استعراض أبرز التٌارات والمدارس اللؽوٌة األوروبٌة واألمٌركٌة التً تؤهل الطالب التعرؾ على 

طرق وصؾ و تحلٌل الظواهر اللؽوٌة المختلفة ، والتركٌز على علم المعانً تحدٌدا كنموذج على 

م اللؽوٌة المعاصرة، مما ٌمود الطالب إلى التعامل بشكل أعمك مع الظواهر اللؽوٌة الفرنسٌة والعل

. وممارنتها مع لؽته األم فً ضوء أدوات التحلٌل العلمٌة المطبمة فً علم اللؽوٌات

: أهداف المساق

تعرٌؾ الطالب بالوظائؾ اللؽوٌة للجمل والتعابٌر والتراكٌب من وجهة نظر اللؽوٌات عموما وعلم 

.  المعانً خصوصا

:  مخرجات التعلم

:  ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن ٌكون لادرا على

. تحلٌل الجمل والتعابٌر والتراكٌب المختلفة وفما لتمنٌات و نظرٌات المعنى المختلفة
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FREN 453 

( 2ترجمة )

 

ذات   (الخ، اجتماعٌة، سٌاسٌة،التصادٌةإعالمٌة، )ٌتضمن المساق دراسة ترجمة نصوص مختلفة 
مستوى لؽوي متمدم من اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة وبالعكس مع التركٌز على الترجمة من 

الفرنسٌة إلى العربٌة من جهة، وعلى دور اللؽوٌات فً إبراز المشاكل والصعوبات اللؽوٌة والحضارٌة 
. وطرق معالجتها عند الترجمة من جهة أخرى

 

 :المساق  أهداف

 -تعرٌؾ الطالب بالعاللة الوثٌمة بٌن علم اللؽوٌات و علم الترجمة- 1

تعرٌؾ الطالب بأبرز المشاكل و الصعوبات اللؽوٌة و الحضارٌة التً ٌواجهها المترجم أثناء ترجمة - 2

 -.نصوص ذات خصائص مختلفة

:  التعلم مخرجات

 : على لادرا ٌكون أن المساق لهذه دراسته بعد بالطالب ٌفترض

االستفادة من النظرٌات اللؽوٌة الخاصة بالترجمة عند ترجمته لنصوص فرنسٌة إلى العربٌة و 

 -.بالعكس

 -.تحدٌد المشاكل و الصعوبات اللؽوٌة و الحضارٌة التً تواجه المترجم فً عمله و كٌفٌة معالجتها- 1

 .الفرنسٌة اللؽة فً مبتدئ مستوى يوذ شرح درس لطلبة- 2
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FREN 465 

 (الفرنسٌة فً مجال التعلٌم)

 

 المواضٌع دراسة خالل من الفرنسٌة اللؽة بتعلٌم المتخصصة المصطلحات المساق هذا ٌمدم

 كٌفٌة الفرنسٌة، اللؽة فً درس تحضٌر التدرٌس،كٌفٌة فً المستخدم المنهاج مكونات: التالٌة

 والفهم الكتابً الشفهً والتعبٌر الفهم الشفهً)األربعة  اللؽوٌة والمهارات المعارؾ تدرٌس

 منهج دراسً مناسب و ذلن بهدؾ تأهٌل اختٌار، األسس التربوٌة الالزمة فً (الكتابً والتعبٌر

.  اللؽة الفرنسٌة للناطمٌن بؽٌرهامبادئ مبدئٌا لتدرٌس أساسٌات و  الطالب تأهٌل

 :المساق أهداف

 الخاصة والمهنٌة لتعلٌمٌة والمهارات النظرٌة المعرفة الطالب إكساب إلى المساق ٌهدؾ- 1

  .أجنبٌة كلؽة الفرنسٌة اللؽة بتدرٌس

 ى بالنظر  فً تطبٌكالمحتو توظٌؾ-  2

. الطالب لدى الذاتً التعلم تنمٌة- 3

: التعلٌم مخرجات

:  على لادرا ٌكون أن المساق لهذه دراسته بعد بالطالب ٌفترض

. الفرنسٌة اللؽة إعداد درس فً- 1

. الفرنسٌة اللؽة فً مبتدئ مستوى ذوي شرح درس لطلبة- 2
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FREN 466 

 (الفرنسٌة كلغة أعمال)

 

كالبنون )تزوٌد الطالب بالمهارات اللؽوٌة الالزمة فً مجاالت األعمال المختلفة ٌتضمن المساق 
، والتمكن من فهم وإنتاج (والشركات و المؤسسات التجارٌة و الصناعٌة، المراسالت التجارٌة، إلخ

مختلؾ الوثائك المتعلمة بالتعامالت التجارٌة فً مجالً الكتابة و المحادثة، وذلن من خالل تحلٌل وثائك 
. أصٌلة فً هذا المجال ومن ثم إنتاج وثائك مشابهة

 

 :المساق  أهداف

 . المختلفةاألعمالأن ٌتعرؾ الطالب إلى المهارات اللؽوٌة الالزمة فً مجاالت  -1

 مختلؾ الوثائك المتعلمة بالمعامالت التجارٌة فً مجاالت  وإنتاجأن ٌتعرؾ الطالب الى فهم  -2

 .المحادثة والكتابة

 

:  التعلم مخرجات

:  على لادرا ٌكون أن المساق لهذه دراسته بعد بالطالب ٌفترض

. كتابة المراسالت التجارٌة باللؽة الفرنسٌة- 1

. لراءة وكتابة كافة أنواع الوثائك المتعلمة بمجاالت األعمال -2
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اللغة االنجلٌزٌة 

 

)ENGL 101( 

 لواعد اللغة االنجلٌزٌة

ٌركز هذا المساق على تطوٌر لدرة الطالب على معرفة واستخدام المواعد والتراكٌب األساسٌة للؽة 

.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 باللؽة االنجلٌزٌة
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(ENGL 102) 

 مهارات المراءة

 

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

. والممارنةواالستنتاجوالمراءة التحلٌلٌة واستخراج المعلومات من النص والتعرؾ على مولؾ الكاتب   

:أهداف المساق   

.مساعدة الطلبة على فهم النصوص المختلفة باللؽة 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

 الطالب من متحدث إلٌها التً استمع األفكارٌركز هذا المساق على مهارة االستماع والتحدث ومنالشة 

.ناطك باللؽة االنجلٌزٌة، واستخراج المعلومات من النص  

:  المساقأهداف  

.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

 الربط وصٌاؼة جمل أدواتٌهدؾ المساق الى تدرٌب الطالب على الكتابة بمستوى الفمرة واستخدام 

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

 
: المساقأهداف  

.مساعدة الطالب على كتابة فمرة سلٌمة باالنجلٌزٌة  

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.كتابة فمرة مترابطة باللؽة 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  

: المساقأهداف  

 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

 

 أنحاء من مختلؾ األدب أعمال استعراض ابرز إلىٌعرض هذا المساق لطلبة السنة الثانٌة وٌهدؾ 
.العالم فً فترات زمنٌة متنوعة  

: المساقأهداف  

. العالمً وخصائصهاألدبتعرٌؾ الطالب بمفهوم . ١  

. من مختلؾ الثمافات والحمب التارٌخٌةأدبٌةمساعدة الطالب على فهم وتحلٌل نصوص . ٢  

.األخرىمساعدة الطالب على فهم ثمافات العالم المتنوعة . ٣  
 

:مخرجات المساق  

:  ٌكون الطالب لادرا علىأنبعد دراسة المساق، ٌتولع   

. العالمًاألدبتعرٌؾ . 1  

. والثمافات والفترات الزمنٌةاألنواع عالمٌة من مختلؾ أدبٌةنصوص  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 توصٌؾ السمات الصوتٌة وفوق الصوتٌة ألصوات اللؽة االنجلٌزٌة، إضافة الى 
.تعرٌفه على لواعد النبر والتنؽٌم فً الكالم وذلن من خالل التدرٌب المكثؾ فً مختبرات اللؽة  

 

: المساقأهداف  

.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 اللؽوٌة  
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(ENGL 321) 

 ممدمة فً اللغوٌات

 

وٌعرض المساق المناحً .  األساسٌة للتوصٌؾ اللؽوي والمبادئٌتناول هذا المساق الدراسة العلمٌة للؽة
 . لدراسة اللؽة مثل علم ترابط األصوات، علم الصرؾ، النحو، وعلم الداللةاألساسٌة

 
: المساقأهداف  

.تعرٌؾ الطلبة بأساسٌات حمول دراسة اللؽة األساسٌة  

:مخرجات المساق  

:  ٌكون الطالب لادرا علىأنبعد دراسة المساق، ٌتولع   

. فً كل حمل من حمول الدراسة اللؽوٌةاألساسٌةبالمفاهٌم   معرفتهإظهار  
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(ENGL 326) 

 اللغوٌات االجتماعٌة

 

ٌتناول هذا المساق اللؽة فً سٌالاتها االجتماعٌة والثمافٌة، حٌث ٌدرس على سبٌل المثال األسالٌب التً 
ٌعكس التنوع اللؽوي من خاللها المٌم االجتماعٌة والثمافٌة، والممدرة على استخدام المرء للؽته األم 

. بشكل صحٌح فً موالؾ محددة اجتماعٌا
 

: المساقأهداف  

.تعرٌؾ الطلبة بالمحددات االجتماعٌة والثمافٌة التً تؤثر على اللؽة المستخدمة  
 

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

. معرفته بكٌفٌة تصنٌؾ صٌػ الكالم وفما لألعراؾ االجتماعٌة والثمافٌةإظهار  
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(ENGL 341)  
  الرومانسٌةإلى  العصر االوجستً 

 
 

 االنجلٌزي منذ العصر االوجستً حتى عصر األدبٌعرض هذا المساق لطلبة السنة الثالثة وٌستعرض 
 . الكتاب فً تلن العصورألبرز والثمافٌة المختلفة األدبٌة األشكالالرومانسٌة  من خالل التركٌز على 

 

 اهذاف المساق

.مساعذج الطالة على فيم التماليذ األدتيح المختلفح للعظز االًجستي ًالعظز الزًمانسي. ١  

.مساعذج الطالة على فيم النظٌص األدتيح في السياق التاريخي ًاالجتماعي لتلك الفتزج . ٢  

.تعزيز لذرج الطالة على لزاءج ًفيم النض األدتي  في ىذه الفتزج ًالكتاتح عنو تطزيمح تحليليح نالذج. ٣  

 

: تعذ دراسة المساق، يتوقع ان يكون الطالة قادرا على  

 

. تمييز أدب العظز االًجستي ًالزًمانسيح  كحمة تاريخيح ليا خظائظيا الخاطح1  

.فيم النظٌص األدتيح لتلك الحمة في سياليا التاريخي ًاالجتماعي. ٢  

تطثيك مياراتو التحليليح ًالنمذيح عنذ منالشح النظٌص األدتيح في تلك العظٌر اً كتاتح المماالخ . ٣

.عنيا  
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(ENGL 354) 

 ممدمة فً الدراسات الثمافٌة

 

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

: المساقأهداف  

.  المختلفة للدراسات الثمافٌةاألدبٌةمساعدة الطالب على فهم التمالٌد . ١  

. والثمافٌة  فً سٌالها التارٌخً واالجتماعًاألدبٌةمساعدة الطالب على فهم النصوص . ٢  

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

:مخرجات المساق  

: بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.الدراسات الثمافٌة كحمل معرفً له خصائصه ومواضٌعه الخاصة  تمٌٌز. 1  

. الثمافٌة فً سٌالها التارٌخً واالجتماعًاألدبٌةفهم النصوص . ٢  

. او كتابة المماالت عنهااألدبٌةتطبٌك مهاراته التحلٌلٌة والنمدٌة عند منالشة النصوص . ٣  
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(ENGL 451) 

 األدب المعاصر

 من األدبٌة األنواع المعاصر ضمن مختلؾ األدبعرض هذا المساق لطلبة السنة الرابعة وٌستعرض 
. والطبمات االجتماعٌةواألعراق لمجموعة من الثمافات األدبٌةعلى التمالٌد  خالل التركٌز  

 

: المساقأهداف  

. 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 مختلؾ 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) 

باموضوع خاص فً اآلد  

 

عرض هذا المساق لطلبة السنة الرابعة وٌستعرض االدب المعاصر ضمن مختلؾ االنواع االدبٌة 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

 

أجنبٌة  ٌتناول هذا المساق الطرائك األساسٌة فً تعلٌم اللؽة لتهٌئة الطلبة لتدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة 
. 
 

:اهداف المساق  

.أجنبٌةتدرٌب الطلبة على الطرائك المختلفة لتدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة   
 

:مخرجات المساق  

:بعد دراسة المساق، ٌتولع ان ٌكون الطالب لادرا على  

.استخدام الطرائك المختلفة لتدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ و النحو و الصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

 

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة الفرنسٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة الفرنسٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

: لادراعلى ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللؽة الفرنسٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرؾ و المراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة األلمانٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة األلمانٌة -  

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

 

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللؽة األلمانٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة اإلسبانٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة اإلسبانٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

: لادراعلى ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد الطالب ٌفترضب  

.إعداد نصوص ذات مستوى لؽوي مبتدىء باللؽة اإلسبانٌة -  

.التواصل بلؽة إسبانٌة ممبولة-   

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

(الروسٌةمهارات أساسٌة فً اللغة )  

 

ٌتضمن المساق تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة الروسٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة الروسٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللؽة الروسٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة اإلٌطالٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة اإلٌطالٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

: علىا ردلا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللؽة اإلٌطالٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ و النحو والصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة الكورٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة الكورٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

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

. باللؽة الكورٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة 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 تعرٌؾ الطالب باألسس اللؽوٌة األولى فً اللفظ والنحو والصرؾ والمراءة والكتابة 
باالستناد إلى جمل بسٌطة وعبارات شائعة تمكن الطالب فً النهاٌة من تعزٌز مهاراته اللؽوٌة وتكوٌن 

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

:أهداف المساق  

.أن ٌتعرؾ الطالب على السمات األساسٌة للؽة الصٌنٌة -  

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

.أن ٌكون نصا شفهٌا أو كتابٌا بسٌطا باللؽة الصٌنٌة -  

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

: التعلم مخرجات  

: على لادرا ٌكون أن المساقا لهذ دراسته بعد بالطالب ٌفترض  

. باللؽة الصٌنٌةمبتدئإعداد نصوص ذات مستوى لؽوي  -  

.التواصل بلؽة صٌنٌة ممبولة -  

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

 

 


