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 كلية اآلداب 

 
 نبذة عن الكلية: 

تررررراري   عرررررة ب لرررررس اجلام مرررررن جم قررررررار  يرررررة اآلداب ب شرررررئت كل يرررررا  15/8/2015أن مترررررنح حال م، و

هرررررا،  يرررررة وآداب غرررررة اإلجنليز هرررررا، والل يرررررة وآداب غرررررة العرب صرررررات الل كرررررالوريوس يف ختص جرررررة الب در

سررررعى  سررررية، وت غررررة الفرن عرررري يف الل صررررص فر ضررررافة إىل خت هررررا، إ يررررة وآداب غررررة العرب يررررة والل الكل

صررررررة،  يرررررة معا يرررررات تربو فرررررق تقن هرررررا، و تررررردريس في سررررراليب ال سرررررية وأ نررررراهج الدرا طررررروير امل إىل ت

خلرررررربات  برررررادل ا هررررردف ت خررررررى ب عرررررات األ يررررّرات اآلداب يف اجلام بررررراجملتمع وبكل صرررررلتها  يرررررز  وتعز

 وتعزيز البحث العلمي.
 

 الرؤية:

يررررا  يررررا  وثقاف يررررزين مهن مررررؤهلني ومتم خرررررجيني  عررررد  صررررات ت قررررديم ختص ئرررردة يف ت يررررة را يررررا كل   وحب 
يررررة  يررررة وال قاف يرررراة الفكر ثررررراء احل بررررارز يف إ يررررة دور  لررررى تأد قررررادرين ع صرررراتهم و جمررررال ختص يف 

ئرررررة  ضررررراء هي لررررردى أع مررررري  حرررررث العل مرررررام بالب ضرررررافة إىل االهت بررررري. إ سرررررطي  والعر مرررررع الفل للمجت

 التدريس والطلبة وتسخري ذلك يف خدمة العملية التعليمية.
 

 رسالة الكلية:

جمرررر مررررؤهلني يف  خرررررجيني  عررررداد  كررررلإ مررررع،  مررررة اجملت مرررري، وخد حررررث العل ترررردريس والب  االت ال
لررررى  قررررادرين ع تررررنهم، و مررررتهم وو يررررة ال يررررة واألخالق بررررالقيم الروح تررررزمني  صرررره. مل جمررررال ختص يف 

عرررة  يرررة متنو بررررامج تعليم قرررديم  خرررالل ت مرررن  مررري  حرررث العل جمرررال الب يرررز يف  عرررل واملتم سرررهام الفا اإل

قررررري، و مررررري والتطبي هرررررا العل يرررررزة مبحتوا صررررراتهم، متم جمرررررال ختص سرررررات يف  ضرررررل ممار فرررررق أف

يرررررة  يرررررة والتعليم نرررررات الفكر كرررررريس اإلمكا ملررررردمج، وت لررررريم ا منرررررا  التع ترررررول، وأ لررررريم املف التع

مرررررع  خلرررررربات  برررررادل ا شرررررراكة، وت عررررراون، وال عررررري، والت عرررررل اجملتم مرررررن التفا ترررررار  يرررررة يف إ والبح 
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جلررررررودة  عرررررايري ا حرررررردث م عررررراة أ مرررررع مرا سررررررانية،  لررررروم اإلن طررررروير الع يررررررة لت ترررررراف املعن سرررررائر األ

 والتميز.
 

 أهداف الكلية:

واملؤهلني  تلبية حاجة اجملتمع الفلسطي  والعربي من اخلرجيني املتخصصني علميا ، •

تربويا، وامللمني باستخدام التقنيات الرتبوية احلدي ة، والقادرين على العمل يف مؤسسات 

 الدولة والقطاع اخلاص.

ط دراسية شاملة مبحتواها العلمي والتطبيقي خالل خط تقديم برامج تعليمية متميزة •

 وكادر أكادميي متخصص قادر على حتقيق األهداف املنشودة.

تعزيز البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية اليت تضمها أقسام الكلية لدى أعضاء هيئة  •

 التدريس والطلبة على حد سواء، مبا يليب متطلبات سوا العمل وحاجات اجملتمع احمللي.

ع احمللي وذوي العالقة لتطوير البيئة التعليمية للكلية تعزيز الصالت بني الكلية واجملتم •

وإثراء احلياة ال قافية والفكرية للمجتمع الفلسطي ، وبناء الشراكات مع الكليات 

 املماثلة يف اجلامعات احمللية والعربية.

التطوير املستمر للمناهج الدراسية وأساليب التدريس وفقا  للمستجدات املعرفية واملنهجية  •

 تقنيات الرتبوية املعاصرة.وال
 

 القيم:

 :تسعى الكلية إىل ترسي  القيم اآلتية •

 االنتماء الوت  والقومي. •

 احرتام األنظمة والقوانني. •

 النزاهة والشفافية. •

 اإلخالص يف العمل وإتقانه. •

 ال قة وحتمل املسؤولية. •
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 الدرجات املمنوحة

كرررررالوريوس يف  جرررررة الب يرررررة اآلداب در يرررررتممترررررنح كل لرررررب أن  لرررررى الطا فرررررة وع صررررراتها كا  ختص

سررررة ) جررررال درا مرررردة129بن سرررراعة معت جررررال ) (  يررررتم بن يرررره أن  فرررررد(، وعل  سرررراعة (135)من

 معتمدة )رئيسي/فرعي( موزعة كاآلتي:
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 توزيع الساعات املعتمدة علل الربامج

 

 الربنامج 

 األكادميي

 

 

 نوع املقرر

 )املتطلبات( 

اللغة العربية 

 وآدابها

االجنليزية اللغة 

 وآدابها

اللغة العربية 

 وآدابها

اللغة 

الفرنسية 

 فرعي /

الرتمجة يف 

اللغة 

 /االجنليزية

 فرعي

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املعتمدة

 منفرد
رئيسي/ 

 فرعي
 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي
 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي
 فرعي فرعي

 - - 27 27 27 27 27 27 متطلبات اجلامعة 

 أ. املتطلبات اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

3 

- 

 

- 

- 

 - - 15 15 15 15 15 15 متطلبات الكلية

 - - 66 87 66 87 66 87 متطلبات التخصص 

 أ. املتطلبات اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

- 

 

- 

- 

 - - - - - - - - املقررات احلرة

 33 27 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 33 27 135 129 135 129 135 129 اجملموع
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 متطلبات اجلامعة 

 ( ساعة معتمدة:24متطلبات اجلامعة االجبارية  

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري 

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاري  القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتية 0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 ال قافة اإلسالمية   0206

 - 1 23 24 اجملموع

 

 متطلبات اجلامعة االختيارية

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية: 3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

املتطلب  األسبوعية

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

املتطلب  األسبوعية

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 ( *1عربي ) 8180

( ختصصي إجباري لتخصص اللغة العربية وآدابها ومتطلب جامعة اختياري 1* يعد مقرر عربي )

 لباقي التخصصات.

 

 متطلبات الكلية: 

 ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي: 15تتكون هذه املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2اللغة العربية ) 0112

 0113 - 3 3 (2اللغة االجنليزية ) 0114

 - - 3 3 مناهج البحث األدبي واللغوي 8340

 0111 - 3 3 النحو الوظيفي 8109

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيم 8242

  - 15 15 اجملموع
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 توصيف متطلبات الكلية:

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 2اللغة العربية   0112

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

يتألف هذا املقرر من تسع وحدات دراسية تقوم بصورة غالبة على دراسة اللغة العربية 

والشعر العربي قدميا  من خالل نصوص عليا متميزة من القرآن الكريم واحلديث الشريف، 

 وحدي ا ، والن ر العربي وفنونه قدميا  وحدي ا  والوحدات مرتبة على النحو اآلتي:

القرآن الكريم، احلديث النبوي الشريف، نصوص من الشعر القديم، نصوص من الن ر 

القديم، نصوص من الشعر احلديث، نصوص من الن ر احلديث: املقالة والرسالة: القصة 

 املسرحية وفن احلوار، اللغة العربية واحلضارة.القصرية، 

0114 English (2): ( 3ساعات معتمدة  نظري  3   

(1اللغة االجنليزية ) 0113متطلب سابق   

Intermediate English 2 is a general English textbook for Palestinian 

EFL learners who want to communicate well with others. Based on 

using technology and innovative methods of teaching, the textbook 

combines face-to-face and online learning with new features that 

enhance collaborative learning, blended learning with interactive 

activities, inquiry-based learning, flipped learning, jigsaw techniques, 

and project-based learning. Moreover, many student-centered activities 

are also included in the units of the textbook. Intermediate English 2 

consists of six core units with two revision ones. Each of the main units 

has three sections covering several concepts that meet EFL learners' 

needs and interests. The themes highlighted by these units are Work, 

Internet and Technology, Festivals and Celebrations, Languages and 

Communication, Entertainment, and Get Healthy. Each unit is divided 

into three subsections focusing on the main skills of language learning  

listening, reading, speaking, and writing; in addition to vocabulary, 

grammar, pronunciation, and language use that aim at improving 

students' language accuracy and fluency. Many Online tasks and 

activities also appear in each section to enhance autonomy learning. 

Units also contain a variety of language functions and activities meant 

to improve the students' overall proficiency and competence in English. 

Some of the online activities will be conducted at home and in the 

Language Lab at the university. A soft copy of the textbook is 
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accessible online in addition to the hard copy that teachers and students 

use in classes. The activities of this book are also uploaded on Moodle 

to enable students to work at their convenience and according to their 

pace. 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3النحو الوظيف::  8109

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم اجلملة يف اللغة العربية وأركانها )اجلملة الفعلّية، واجلملة 

والتطبيق، ويطرل املقرر مفردات اللغة وأبوابها باختصار شديد مع االمسّية( من حيث البناء 

اليومية حديً ا وكتابة، مع  الرتكيز على أبرز القواعد الوظيفية اليت تهم الطالب يف حياته

عملًيا من خالل إنشاء النصوص،  االهتمام بالتطبيقات اللغوية، وتدريبهم على استخدام القاعدة

وظائف الكالم فيها. وميتاز هذا املقرر عن غريه بتناول املواضيع عن تريق متكنهم من حتديد 

 األسئلة وحلو.ا، فهو يعتمد على التطبيق.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3قواعد الكتابة العربية والرتقيم:  8242

يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكتابة العربية وتطورها عرب العصور، وقواعد 

سرر كررالم الر خررتالف ال هررا، وا عررراب في عررد اإل هررا وقوا يررة وأبنيت صرروات العرب صررلتها بأ ئرري و م اإلمال

 املنطوا عن املكتوب )قواعد اإلضافة واحلذف( وما يتصل بقواعد الرتقيم.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3مناهج البحث االدب: واللغوي    8340

ترررر جرررره: ال برررري ومناه غرررروي واألد حررررث الل هرررروم الب قرررررر مف نرررراول امل صررررفي  يت قررررارن والو ارطي وامل

حبرراث  عررداد ا لررب إل هررل الطا يررث يؤ يررز حب حررث املتم صررفات البا حررث و طررة الب عررداد خ قررابلي، وإ والت

 (APA)علمية وتقوميها وآلية التوثيق املتبعة عامليا  

  


