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 كلية اآلداب

 

 نبذة عن الكلية 
شزززززئت كل تزززززاريخ أن عزززززة ب لزززززس اجلام مزززززن جم قزززززرار  يزززززا  15/8/2015يزززززة اآلداب ب نزززززنح حال مب و

غززززززة اإل هززززززاب والل يزززززة وآداب غززززززة العرب صززززززات الل كززززززالوريوس يف ختص جزززززة الب هززززززاب در يززززززة وآداب جنليز

غزززززة الف عزززززي يف الل صزززززص فر ضزززززافة إىل خت هزززززاب إ يزززززة وآداب غزززززة العرب سزززززوالل يزززززة رن سزززززعى الكل يةب وت

تزززززد سزززززاليب ال سزززززية وأ نزززززاهج الدرا طزززززوير امل صزززززرةب إىل ت يزززززة معا يزززززات تربو فزززززق تقن هزززززاب و ريس في

خلززززززربات  بزززززادل ا هزززززدف ت خزززززرى ب عزززززات األ يززززّزات اآلداب يف اجلام بزززززاجملتمع وبكل صزززززلتها  يزززززز  وتعز

حزززززث يزززززز الب حلززززززالي  وتعز صزززززل ا يززززززة اآلداب للف سزززززجلني يف كل بزززززة امل عززززززدد الطل لزززززغ  مززززززيب وب العل

 يفالبا  ويفالبة.( 4623) "1192"

 الرؤية:
خززززر عززززد  صززززات ت قززززديم ختص ئززززدة يف ت يزززة را يززززا  كل يززززا  واث يززززا  وتقاف يزززززين مهن مززززؤهلني ومتم جيني 

يزززززة  يزززززة والثقاف يزززززاة الفكر تزززززراء احل بزززززار  يف إ عزززززب دور  لزززززى ل قزززززادرين ع صزززززاتهم و جمزززززال ختص يف 

ضزززززاء للم صزززززعيد أع لززززى  مزززززي ع حززززث العل مزززززام بالب ضزززززافة إىل االهت بززززي. إ سزززززطيو والعر مززززع الفل جت

 التدريس والطلبة وتسخري ذلن يف خدمة العملية التعليمية. يئةه
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 سالة الكلية:ر

كزززززل  مزززززعب  مزززززة اجملت مزززززيب وخد حزززززث العل تزززززدريس والب جمزززززاالت ال مزززززؤهلني يف  خزززززرجيني  عزززززداد  إ

يزززززة وا بزززززالقيم الروح تزززززمني  صزززززه. مل جمززززال ختص لزززززى يف  قزززززادرين ع يفززززنهمب و مزززززتهم وو يززززة ال ألخالق

حزززث جمززززال الب يزززز يف  عززززل واملتم سزززهام الفا عززززة ال اإل يزززة متنو بززززرامج تعليم قزززديم  خززززالل ت مزززن  مززززي  عل

صزززززاتهم جمزززززال ختص سزززززات يف  ضزززززل ممار فزززززق أف قزززززيب و مزززززي والتطبي هزززززا العل يززززززة تحتوا ب متم

يزززززة والتعل نززززززات الفكر كزززززريس اإلمكا ملززززززدمجب وت لزززززيم ا منززززززا  التع تزززززوعب وأ لزززززيم املف يززززززة التع يم

خلززززز بزززززادل ا شزززززراكةب وت عزززززاونب وال عزززززيب والت عزززززل اجملتم مزززززن التفا يفزززززار  يزززززة يف إ مزززززع رباوالبحث ت 

مزززززع مر سززززززانيةب  لزززززوم اإلن طزززززوير الع يززززززة لت يفزززززراف املعن فزززززة األ جلززززززودة كا عزززززايري ا حززززززدث م عزززززاة أ ا

 والتميز.

 أهداف الكلية:

تلبية حاجة اجملتمع الفلسطيو والعربي من اخلرجيني املتخصصني علميا ب  •

تربوياب وامللمني باستخدام التقنيات الرتبوية احلديثةب والقادرين على واملؤهلني 

 مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص.يف العمل 

تحتواها العلمي والتطبيقي خالل خطط دراسية  تقديم برامج تعليمية متميزة •

 شاملة وكادر أكادميي متخصص قادر على حتقيق األهداف املنشودة.

لعلوم اإلنسانية اليت تضمها أقسام الكلية لدى أعضاء تعزيز البحث العلمي يف ا •

د سواءب تا يليب متطلبات سوأ العمل وحاجات ى حهيئة التدريس والطلبة عل

 .اجملتمع احمللي
تعزيز الصالت بني الكلية واجملتمع احمللي وذوي العالقة لتطوير البيئة  •

ع الفلسطيوب وبناء التعليمية للكلية وإتراء احلياة الثقافية والفكرية للمجتم

 .بيةالشراكات مع الكليات املماتلة يف اجلامعات احمللية والعر
للمستجدات املعرفية  التطوير املستمر للمناهج الدراسية وأساليب التدريس وفقا  •

 واملنهجية والتقنيات الرتبوية املعاصرة.
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 القيم:

 :تسعى الكلية إىل ترسيخ القيم اآلتية

 ومي.االنتماء الويفو والق •

 احرتام األنظمة والقوانني. •

 النزاهة والشفافية. •

 ه.اإلخالص يف العمل وإتقان •

 الثقة وحتمل املسؤولية. •
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 الدرجات الممنوحة

يزززززة اآلد لزززززب أن نززززنح كل لزززززى الطا لززززديهاب ع صزززززات  فزززززة التخص كززززالوريوس يف كا جزززززة الب اب در

سزززة ) جزززاع درا مزززدة129يزززتم بن سزززاعة معت جزززاع ) (  يزززتم بن يزززه أن  فزززرد(ب وعل سزززاعة  (135)من

 معتمدة )رئيسي/فرعي( مو عة كاآلتي 
 مج توزيع الساعات المعتمدة على البرا

 الربنامج 

 األكادميي

 

 نوع املقرر
 )املتطلبات( 

ية اللغة العرب

 وآدابها

اللغة االجنليزية 

 وآدابها

اللغة العربية 

 وآدابها

اللغة 

الفرنسية / 

 فرعي

 املعتمدةالساعات  الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

الساعات 

 املعتمدة

 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي
 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي
 منفرد

 سي/رئي

 فرعي
 فرعي

 - 27 27 27 27 27 27 متطلبات اجلامعة 

 تطلبات اإلجباريةأ. امل

 

 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 بات التخصص متطل

 أ. املتطلبات اإلجبارية

 

 اريةختيب. املتطلبات اال

87 

 
- 

66 

 
- 

87 

 
- 

66 

 
- 

87 

 
- 

66 

 
- 

- 

 
- 

ملقررات   - - - - - - - احلرةا

 27 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 27 135 129 135 129 135 129 اجملموع
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 متطلبات الجامعة  

 ( ساعة معتمدة: 24االجبارية )متطلبات الجامعة  

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعية عاتالسا

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 تتعلمتعلم كيف  0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتيةمل0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية )مل0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3  والقضية الفلسطينيةسطنيفل 0205

 - - 3 3 الثقافة اإلسالمية   0206

 - 1 23 24ملاجملممع

 متطلبات الجامعة االختيارية

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية  3يدرس الطالب )

 قررعنوان امل رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 حلركة األسريةا 0207

 - - 3 3 لولمكافحة الفساد  التحديات واحل 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 اللغة الروسيةدئ مبا 0117

 - - 3 3 ( *1عربي ) 8180

عززربي )* يعتزرب  قززرر  عززة 1م لززب جام هززا ومتط يززة وآداب غززة العرب بززاري لتخصزص الل صززي إج ( ختص

 اختياري.
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 :  متطلبات الكلية

 معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي ساعة  15تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

ات ساعال

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2لعربية )اللغة امل0112

 0113 - 3 3 (2اللغة االجنليزية ) 0114

 - - 3 3 مناهج البحث األدبي واللغوي 8340

 0111 - 3 3 النحو الوظيفيمل8109

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيممل8242

  - 15 15 اجملممع

 

 يف متطلبات الكلية:توص

ملنظ ي(مل3ةمل ساعاتملمعتمدمل3(:مل2اللغةملالع بيةمل مل0112

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

مزز يززة  سززة اللغزة العرب بززة علزى درا قززوم بصزورة غال حززدات دراسزية ت مززن تسزع و هززذا املقزرر  تزألف  ن ي

قزززد بزززي  شزززعر العر شزززريفب وال حلزززديث ال كزززريم وا قزززرآن ال مزززن ال يززززة  يزززا متم صزززوص عل  ميا خزززالل ن

 مرتبة بالشكل اآلتي وحديثا ب والنثر العربي وفنونه قدميا  وحديثا  والوحدات 

ثزر  قزديمب نصزوص مزن الن القرآن الكريمب احلديث النبزوي الشزريفب نصزوص مزن الشزعر ال

حلزززديثب ن شزززعر ا مزززن ال صزززوص  قززديمب ن صزززة ال سزززالة  الق لزززة والر حلزززديث  املقا ثزززر ا مزززن الن صزززوص 

 للغة العربية واحلضارة.ب االقصريةب املسرحية وفن احلوار

ملنظ ي(مل3تملمعتمدةمل ساعامل3(:مل2اللغةملاالجنليو ةمل مل0114

 (1اللغة االجنليزية ) 0113متطلب سابق 

  At this stage, students are expected to have become familiar with the 

system of open education, and to have benefited from English 0113.   

English 0114 is a continuation of English 0113, and follow from it. 

However, it remains a general remedial course, intended to upgrade the 
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student's overall proficiency in English, particularly in reading and in 

written communication on the one hand, and in using library resources 

in English, on the other hand. Like English 0113.This course should 

make use of all available audio-visual materials and educational 

technology. 

 (نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3يدي:ملالرحمملالمظمل8109

 (1لللغ، للعربي، ) 0111متطلب سابق 

هزززذا نزززاول  لزززة الفعامل يت هزززا )اجلم يزززة وأركان غزززة العرب لزززة يف الل هزززوم اجلم لزززة قزززرر مف يززّزةب واجلم ل

مزززع  شززديد  صززار  هزززا باخت غززة وأبواب فززردات الل قزززرر م طززرع امل يززقب وي نزززاء والتطب يززث الب مززن ح يزّزة(  االمس

عزززد  بززر  القوا لززى أ يززز ع تززهالرتك لززب يف حيا هزززم الطا لززيت ت يززة ا مزززع  الوظيف بززةب  حززديث ا وكتا يزززة  اليوم

إنشزاء النصزوصب  عمليز ا مزن خزالل قات اللغويةب وتدريبهم على استخدام القاعزدةطبياالهتمام بالت

نزاول املواضزيع عزن يفريزق  نكنهم من حتديد وظائف الكالم فيها. وميتا  هزذا املقزرر عزن غزري  بت

 مد على التطبيق.األسئلة وحلو.اب فهو يعت

مل ي(نظمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3قماعدملالكتابةملالع بيةمل الرتقيا:ململ8242

بزة العربيزة  وتطورهزا عزرب العصزورب وقواعزد يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملزة عزن نشزأة الكتا

كزززالم  خزززتالف ال هزززاب وا عزززراب في عزززد اإل هزززا وقوا يزززة وأبنيت صزززوات العرب صزززلتها بأ ئزززي و سزززم اإلمال الر

 توب )قواعد اإلضافة واحلذف( وما يتصل بقواعد الرتقيم.املنطوأ عن املك

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3 اللغميملململبيملمراةجملالبحثملاال مل8340

تزاراي يتناول املقرر مفهوم ال بحث اللغوي واألدبي ومناهجزه  الوصزفي التحليلزي واملقزارن وال

سزيميائي. وينزاقش املقزرر واألسزلوبي والبنيزوي والتفكيكزي واألسزطوري واالجتمزاعي والنفسزي وال

 ية وتقوميها.علمصفات الباحث املتميز ايث يؤهل الطالب إلعداد اااث 

 

 

 

 


