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 اآلدابكلية 

 

 نبذة عن الكلية 
م، ومتةةةةنح حاليةةةةًا  15/8/2015 تةةةةاريخأنشةةةةئت كليةةةةة اآلداب بقةةةةرار مةةةةن جملةةةةس اجلامعةةةةة ب   

ة وآدابهةةةةةا غةةةةةة اإلجنليزيةةةةة ا واللدابهةةةةةة وآدرجةةةةةة البكةةةةةالوريوس يف ختصصةةةةةي اللغةةةةةة العربيةةةةة    

قسةةةةةام  إىل فةةةةةتح أاًلوتسةةةةةعى مسةةةةةتقب ختصةةةةةص فرعةةةةةي يف اللغةةةةةة الفرنسةةةةةية،  إىلباإلضةةةةةافة 

يس وفةةةةق  أسةةةةاليب التةةةةدر  وراسةةةةية  ج الدأخةةةةرى، وتسةةةةعى الكليةةةةة أيضةةةةًا إىل تطةةةةوير املنةةةةاه     

ى جلامعةةةات األخةةةر اآلداب يف ا كلينةةةاتمع وبتقنيةةةات تربويةةةة معاصةةةرة، وتعزيةةةز صةةةلتها بةةةاجملت    

يف كليةةةةة  لبةةةةة املسةةةةجلني دد الطبلةةةةغ عةةةة بهةةةةدف تبةةةةادل اخلةةةةربات وتعزيةةةةز البحةةةة  العلمةةةةي، و   

( 18) بلةةةةةغ عةةةةةدد خرجيةةةةةي الكليةةةةةة( تالبةةةةةًا، و3551"   )1172" الدراسةةةةةياآلداب للفصةةةةةل 

 تالبًا.

 :الرؤية
كلية رائدة يف تقديم ختصصات تعد خرجيني مؤهلني ومتميزين مهنيًا وثقافيًا وحبثيةًا يف  

علةةةى لعةةةب دور بةةةارة يف إثةةةراء احليةةةاة الفكريةةةة والثقافيةةةة   م وقةةةادرينختصصةةةاتهجمةةةال 

بالبحةة  العلمةةي علةةى صةةعيد أعضةةاء هيئةةة        االهتمةةام  إىلللمجتمةةع الفلسةةطي . إضةةافة    

 التدريس والطلبة وتسخري ذلك يف خدمة العملية التعليمية.
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 رسالة الكلية:
ل يف كةةدمةةة اجملتمةةع، لمةةي، وخ  العإعةةداد خةةرجيني مةةؤهلني يف جمةةاالت التةةدريس والبحةة  

علةى اإلسةهام    تةنهم، وقةادرين  مةتهم وو يةة ال جمال ختصصه. ملتزمني بالقيم الروحية واألخالق

وعةةة يف جمةةال ج تعليميةةة متنيم بةةرامل تقةةدالفاعةةل واملتميةةز يف جمةةال البحةة  العلمةةي مةةن خةةال 

، ملفتةول اسةات التعلةيم   راوفةق أفضةل مم   ختصصاتهم، متميةزة مبحتواهةا العلمةي والتطبيقةي،    

 إتةةار مةةن يةةة والبحثيةةة يفالتعليموكريةةة وأمنةةا  التعلةةيم املةةدمج، وتكةةريس اإلمكانةةات الف 

املعنية لتطوير  كافة األتراف ربات معل اخلالتفاعل اجملتمعي، والتعاون، والشراكة، وتباد

 التميز.ودة والعلوم اإلنسانية، مع مراعاة أحدث معايري اجل

 أهداف الكلية:
 تخصصني علميًاني املخلرجيا فلسطي  والعربي منتلبية حاجة اجملتمع ال ،

لقادرين على احلديثة، وا لرتبويةايات قنواملؤهلني تربويا، وامللمني باستخدام الت

 العمل يف مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص.
 راسية طط دلمي والتطبيقي خالل خمبحتواها الع تقديم برامج تعليمية متميزة

 شودة.اف املنألهدق اقادر على حتقيشاملة وكادر أكادميي متخصص 
  ى أعضاء ام الكلية لدمها أقس تضليتاتعزيز البح  العلمي يف العلوم اإلنسانية

جات وآ العمل وحاطلبات س متليبهيئة التدريس والطلبة على حد سواء، مبا ي

 اجملتمع احمللي.
 التعليمية  تطوير البيئةللعالقة اذوي و تعزيز الصالت بني الكلية واجملتمع احمللي

لشراكات ي ، وبناء االفلسط جتمعلملللكلية وإثراء احلياة الثقافية والفكرية 

 بية.العرو مع الكليات املماثلة يف اجلامعات احمللية
 ملعرفية ا للمستجدات يس وفقًالتدراب التطوير املستمر للمناهج الدراسية وأسالي

 واملنهجية والتقنيات الرتبوية املعاصرة.
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 ات الممنوحةالدرج

تم بنجال لى الطالب أن يعلديها،  صصاتالتخمتنح كلية اآلداب درجة البكالوريوس يف كافة 

ساعة معتمدة )رئيسي/فرعي( موةعة  (132( ساعة معتمدة)منفرد(، وعليه أن يتم بنجال )126)

 كما يأتي 

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 

 البرنامج 
 االكاديمي

 
 نوع المقرر

 متطلبات(  )ال

اللغة العربية 
 وآدابها

اللغة االنجليزية 
 وآدابها

اللغة العبرية 
 وآدابها

اللغة 
الفرنسية / 

 فرعي

 الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة
الساعات 
 المعتمدة

 منفرد
رئيسي/ 

 فرعي
 منفرد

رئيسي/ 
 فرعي

 منفرد
رئيسي/ 

 فرعي
 فرعي

 - 24 24 24 24 24 24 متطلبات الجامعة 

 المتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. المتطلبات االختيارية

21 

 

3 

21 

 

3 

21 

 

3 

21 

 

3 

21 

 

3 

21 

 

3 

- 

 

- 

 - 15 15 15 15 15 15 متطلبات الكلية

 - 66 87 66 87 66 87  متطلبات التخصص

 المتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. المتطلبات االختيارية

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

- 

 

- 

 - - - - - - - المقررات الحرة

 27 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 27 132 126 132 126 132 126 المجموع
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي ينظر

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية   0206

 - 1 20 21 جمل وعا

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 تية   ( ساعات معتمدة من املقررات اال3يدرس الطالب )

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306
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 : متطلبات الكلية

  اجلدول اآلتي يفساعة معتمدة  مبينة  15تتكون هذه املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2اللغة العربية ) 0112

 0113 - 3 3 (2اللغة االجنليزية ) 0114

 - - 3 3 مناهج البح  العلمي 5303

 - - 3 3 الرتبية الوتنية 5336

 - - 3 3 قيملرتقواعد الكتابة العربية وا 8242

  - 15 15 اجمل وع

 

 متطلبات الكلية:وصيف ت

 نظري( 3    س ا ت مدت د 3(: 2اللغ  الدربي    0112

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

لعربيةة مةن   اى دراسةة اللغةة   البةة علة  غصورة يتألف هذا املقرر من تسع وحدات دراسية تقوم ب

دميًا لشةةعر العربةةي قةة شةةريف، وا  الخةةالل نصةةوص عليةةا متميةةزة مةةن القةةرآن الكةةريم واحلةةدي    

 تي بة بالشكل اآلحدات مرتالو وربي وفنونه قدميًا وحديثًا وحديثًا، والنثر الع

نثةر  يم، نصةوص مةن ال  عر القةد ن الشالقرآن الكريم، احلدي  النبوي الشريف، نصوص م

لقصةةة الةةة والرسةةالة      املقاحلةةديالقةةديم، نصةةوص مةةن الشةةعر احلةةدي ، نصةةوص مةةن النثةةر ا    

 ة.اراحلضالقصرية، املسرحية وفن احلوار، اللغة العربية و

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(:  2اللغ  االجنليوي    0114

 (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 follows from it. 

However, it remains a general remedial course, intended to upgrade the 

student's overall proficiency in English, particularly in reading and in 
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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. 

 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

و يتسةةم يةةة، فهةة ى وفاعلت جةةدوحةةل املشةةكال  أسةةاليبالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

جةدواها يف صةورة   يم فاعليتهةا و يري لتقةو معةا  بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام     

هةة مشةاكله   كةل فةرد ملواج   هإلية تةاج  ذا حيموضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذاتيةة، لة     

 وحتدياتها.

ةمةةة الاملهةةارات ال ابهوإكسةةقةةه ترائ وويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةة    

حة   ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااللقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات     

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبح وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم ا

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح .

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الرتبي  الوطري :  5336

إلداريةة، إضةافة   االجتماعيةة وا تصةادية و االقوح هذا املقرر املفاهيم السياسةية والبيئيةة   يوض

يةد أبةرة   احلضةاري، وحتد ولتةارخيي  ارهةا  إىل سرية احلضارة يف فلسطني من حية  موقعهةا وتطو  

 علمائها ورجاالتها.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3قوااد الكت ب  الدربي   الرتقيم:  8242

صور، وقواعد تطورها عرب العولعربية ابة اإىل إعطاء حملة عن نشأة الكت يهدف هذا املقرر

تالف الكةةالم راب فيهةةا، واخةةاعةةد اإلعةةوقو الرسةةم اإلمالئةةي وصةةلتها بأصةةوات العربيةةة وأبنيتهةةا 

 عد الرتقيم.تصل بقواما ياملنطوآ عن املكتوب ) قواعد اإلضافة واحلذف ( و

  

 

 

 


