
  كلیة اآلداب/ جامعة جرش 
  

  العربیة وآدابھا ةقسم اللغ

   2019/ الخطة الدراسیة 
  

 ساعة) 27(متطلبات الجامعة : أوالً 
  ساعة معتمدة ) 15(متطلبات الجامعة اإلجباریة  .1

 
الساعات  اسم المساق رقم المساق

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  ------  3 علوم عسكریة 0000101
  ------ 0  في خدمة المجتمعوعي عمل تط  0000105
  101099  3  )1( مھارات اتصال باللغة العربیة 0000110
  102099  3 مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة 0000112
  ------ 3 التربیة الوطنیة 0000113
   3                     إسالمیة ثقافة 0000120

  

 :ساعة )  12( متطلبات الجامعة االختیاریة .2
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3                      واإلبداع التفكیر 0000114
  3 الكتابة والتعبیر 0000116
  3  )القضیة الفلسطینیة ( القدس   0000118
  3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145
  3   اإلنسان حقوق 0000122
  3 قانونیة معاصرة قضایا 0000124
  3 في االقتصاد دمةمق 0000126
  3 المعرفة نقل 0000128
  3 في علم النفس مقدمة 0000130
  3  أخالقیات والسلوك 0000132
  3 زراعة الو علم البیئة 0000136
  3 التغیر المناخي وسیاسة االستدامة  0000138
 3 الغذاء في حیاتنا 0000139
  3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
  3 حاسوب واالنترنتال إلى مدخل 0000142
  3  أساسیات في اللغة العربیة 0000144

  
  معتمدة ساعة )21(الكلیة اإلجباریة  متطلبات: ثانیاً 

  
الساعات   اسم المساق  رقم المساق

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  ------ 3 فن الكتابة والتعبیر  101103
 ------ 3 نصوص شعریة  101104
  0000110  3  )2( ة العربیةمھارات اتصال باللغ 101107

 102099 3 مھارات لغة إنجلیزیة خاصة  102003
  102099 3 مھارات لغویة من خالل نصوص أدبیة  102107
  --  3 المكتبة العربیة والمعاجم  101205
 ------ 3 علم النفس التربوي  701104

  

  
  

  : ساعة معتمدة )84(متطلبات التخصص : ثالثاً 
  

  معتمدة ساعة )78(اإلجباریة التخصص  متطلبات. 1

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  ------ 3 الشعر الجاھلي 101214
 101214 3 الشعر اإلسالمي واألموي 101215
 101215 3 الشعر العباسي  101320
  101319 3 الشعر األندلسي والمغربي 101420
  101420 3 أدب العصور المتتابعة 101486
 101486  3 الشعر الحدیث  101489
 ------ 3 النثر القدیم  101228
  101228  3 نثر عباسي 101229
 101229  3 النثر الحدیث  101433
 ------ 3 )بناء الجملة) ( 1( النحو  101242
 ------ 3 الصرف  101244
 ------ 3  العروض واإلیقاع الشعري 101256
 ------ 3 اللغویات 101257
 101242 3 مكمالت الجملة)   2( النحو  101345
  101345 3  )اإلضافة والتوابع ) (  3( النحو  101346
 ------ 3 لغة سامیة أو شرقیة 101359
  ------ 3 البالغة العربیة قدیماً وحدیثاً   101362
  ------ 3 النقد القدیم 101371
 101428  3 في األردن األدب الحدیث 101435
 ------   3 اللسانیات الحدیثة والمعاصرة 101488
 ------   3 مناھج البحث في األدب واللغة 101220
  -----  3  المعجمیة العربیة  101361
  101346 3  )األدوات  واألسالیب)  ( 4( النحو  101447
 101447 3 )تطبیقات ) (  5( النحو  101448
  101371 3 النقد الحدیث 101473
 ------ 3 دب المقارناأل 101474

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معتمدة ساعات )6( متطلبات التخصص االختیاریة.  2

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  ------ 3 الغزل العذري 101216
  ------ 3  شاعر جاھلي وإسالمي 101217
 ------ 3 قضایا األدب الجاھلي 101270
  ------ 3 المقامات 101329
  ------ 3 شاعر عباسي وأندلسي 101421
  ------ 3 شاعر حدیث 101424
  ------ 3  خاص في الشعر عقضیة أو مذھب أو موضو 101426
  ------ 3 بنیة القصیدة العربیة 101427
 --- 3 علم الداللة 101461
  ------ 3 دراسات في األدب المعاصر 101491
  ------ 3 دیمقضایا النقد الق 101372
  ------ 3 قضیة أو مذھب في النقد أو في األدب المقارن 101476
  ------ 3 موضوع خاص في النقد 101477
  ------ 3 نصوص أدب الجھاد عند العرب والمسلمین 101425
 ----- 3 والنبوي البیان القرآني 101336
 ----- 3 الروایة الحدیثة 101437
 ---- 3 لسفة اإلسالمیةالتاریخ والف 101339
  ------ 3 تاریخ اللغات السامیة 101360
  ------ 3 المدارس النحویة 101450
  ------ 3 الصرف/ قراءة في كتاب خاص في النحو  101452
  ------ 3 اللغةموضوع خاص في  101464
  ------ 3 قراءة في كتاب خاص في اللغة 101465
  ------ 3 یةصوتیات اللغة العرب 101259
  ------ 3 أسالیب تدریس اللغة العربیة 101462

  
  : مالحظة

  
عة المتحان مستوى اللغة یتقدم في بدایة الفصل األول من التحاقھ بالجام أنطالب العلى  -

المتحان أو عدم النجاح فیھ علیھ تسجیل ودراسة مھارات التقدم لالعربیة وفي حالة عدم 

  . من شروط متطلبات التخرج لنجاحا ویعتبر استدراكي عربي،

یتقدم في بدایة الفصل األول من التحاقھ بالجامعة المتحان مستوى اللغة  أنطالب العلى  -

المتحان أو عدم النجاح فیھ علیھ تسجیل ودراسة مھارات لتقدم الاالنجلیزیة وفي حالة عدم 

  . استدراكي انجلیزي، ویعتبر النجاح من شروط متطلبات التخرج

یتقدم في بدایة الفصل األول من التحاقھ بالجامعة المتحان مستوى مھارات  أنطالب العلى  -

المتحان أو عدم النجاح فیھ علیھ تسجیل ودراسة مھارات لتقدم الحاسوب وفي حالة عدم 

     . استدراكي حاسوب، ویعتبر النجاح من شروط متطلبات التخرج

  رئیس قسم اللغة العربیة                                              


