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 اآلدابكلية 

 

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

يةةةةة وآدابهةةةةا،  لغةةةةة اإلجنليزا، والآدابهةةةةودرجةةةةة البكةةةةالوريوس يف ختصصةةةةات اللغةةةةة العربيةةةةة    

تسةةةعى الكليةةةة   الفرنسةةةية، و  اللغةةةة عةةةي يف واللغةةةة العربيةةةة وآدابهةةةا، إضةةةافة إىل ختصةةةص فر    

يةةةةة معاصةةةةرة،  تقنيةةةةات تربو ا، وفةةةةقس فيهةةةةإىل تطةةةةوير املنةةةةاهج الدراسةةةةية وأسةةةةاليب التةةةةدري   

دل اخلةةةةربات خةةةةرى بهةةةةدف تبةةةةا ات األجلامعةةةةاصةةةةلتها بةةةةاجملتمع وبكلّيةةةةات اآلداب يف   وتعزيةةةةز

ل احلةةةةالي اآلداب للفصةةةة  كليةةةةةيفجلني وتعزيةةةةز البحةةةةث العلمةةةةي، وبلةةةةغ عةةةةدد الطلبةةةةة املسةةةة    

 ( تالبًا وتالبة.4267) "1182"

 الرؤية:
ًا افيةةةًا وحبثيةةة ن مهنيةةةًا و قمتميةةةزيلني وكليةةةة رائةةةدة يف تقةةةديم ختصصةةةات تعةةةد خةةةرجيني مةةةؤه   

ة والثقافيةةةةة حليةةةةاة الفكريةةةة ةةةةراء ايف إ يف جمةةةةال ختصصةةةةاتهم وقةةةةادرين علةةةةى لعةةةةب دور بةةةةارة 

ء هيئةةةةة لةةةةى صةةةةعيد أعضةةةةا  علعلمةةةةي بحةةةةث اللمجتمةةةةع الفلسةةةةطيين. إضةةةةافة إىل االهتمةةةةام بال   

 .عليميةة التالتدريس والطلبة وتسخري ذلك يف خدمة العملي
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 رسالة الكلية:

ع، كةةةةل مةةةةوخدمةةةةة اجملت لعلمةةةةي،حةةةةث اوالب إعةةةداد خةةةةرجيني مةةةةؤهلني يف جمةةةةاالت التةةةةدريس 

قةةةادرين علةةةى  وتهم ووتةةةنهم، يةةةة المةةة خالقيف جمةةةال ختصصةةةه. ملتةةةزمني بةةةالقيم الروحيةةةة واأل    

تعليميةةةة متنوعةةةة  تقةةةديم بةةةرامج ن خةةةالللمةةةي مةةةاإلسةةةهام الفاعةةةل واملتميةةةز يف جمةةةال البحةةةث الع

ات سةةةةفةةةةق أفضةةةةل ممار يقةةةةي، والتطبويف جمةةةةال ختصصةةةةاتهم، متميةةةةزة مبحتواهةةةةا العلمةةةةي    

والتعليميةةةةة  انةةةةات الفكريةةةةة اإلمك تكةةةةريسالتعلةةةةيم املفتةةةةول، وأمنةةةةا  التعلةةةةيم املةةةةدمج، و   

اخلةةةةربات مةةةةع  راكة، وتبةةةةادل، والشةةةةتعةةةةاونوالبحثيةةةةة يف إتةةةةار مةةةةن التفاعةةةةل اجملتمعةةةةي، وال 

ري اجلةةةةودة اة أحةةةةدث معةةةةاي ع مراعةةةةمةةةةنية، كافةةةةة األتةةةةراف املعنيةةةةة لتطةةةةوير العلةةةةوم اإلنسةةةةا    

 والتميز.

 أهداف الكلية:

 واملؤهلني تخصصني علميًاني املرجياخل ية حاجة اجملتمع الفلسطيين والعربي منتلب ،

ى العمل يف لوالقادرين ع حلديثة،ة ابويتربويا، وامللمني باستخدام التقنيات الرت

 مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص.

 املة راسية شطط دلمي والتطبيقي خالل خمبحتواها الع تقديم برامج تعليمية متميزة

 نشودة.امل دافادر أكادميي متخصص قادر على حتقيق األهوك
  ى أعضاء ام الكلية لدمها أقستض ليتاتعزيز البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية

جات وآ العمل وحاطلبات سمت ليبهيئة التدريس والطلبة على حد سواء، مبا ي

 اجملتمع احمللي.
 التعليمية  تطوير البيئةلالقة لعاوي وذ تعزيز الصالت بني الكلية واجملتمع احمللي

لشراكات مع يين، وبناء االفلسط تمعلمجلللكلية وإ راء احلياة الثقافية والفكرية 

 .بيةلعرالكليات املما لة يف اجلامعات احمللية وا
 املعرفية  ًا للمستجداتريس وفقلتدب االتطوير املستمر للمناهج الدراسية وأسالي

 ملعاصرة.واملنهجية والتقنيات الرتبوية ا
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 القيم:

 :تسعى الكلية اىل ترسيخ القيم االتية

 .االنتماء الوتين والقومي 

 .احرتام األنظمة والقوانني 

 .النزاهة والشفافية 

 .اإلخالص يف العمل وإتقانه 

 .الثقة وحتمل املسؤولية 
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 الدرجات الممنوحة

طالةةةب أن  ديها، علةةةى الصصةةةات لةةة التخ متةةةنح كليةةةة اآلداب درجةةةة البكةةةالوريوس يف كافةةةة    

سةةةاعة  (132عليةةةه أن يةةةتم بنجةةال ) )منفةةةرد(، و ( سةةةاعة معتمةةةدة126يةةتم بنجةةةال دراسةةةة ) 

 معتمدة )رئيسي/فرعي( موةعة كاالتي 

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 الربنامج 

 االكادميي

 
 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

اللغة العربية 

 وآدابها

اللغة االجنليزية 

 وآدابها

 اللغة العربية

 وآدابها

اللغة 

الفرنسية / 

 فرعي

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

الساعات 

 املعتمدة

 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي

 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي

 منفرد

رئيسي/ 

 فرعي

 فرعي

 - 24 24 24 24 24 24 متطلبات اجلامعة 

 أ. املتطلبات اإلجبارية

 

 ب. املتطلبات 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

 أ. املتطلبات اإلجبارية

 

 ب. املتطلبات االختيارية

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

87 

 

- 

66 

 

- 

- 

 

- 

 - - - - - - - املقررات احلرة

 27 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 27 132 126 132 126 132 126 اجملموع
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الجامعة 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 لقدستاريخ ا 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 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 تية   دة من املقررات اال( ساعات معتم3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 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

 - - 3 3 (  *1عربي  ) 8180

تطلةب  مبهةا ولةيس   للغةة العربيةة وادا  ا(  ختصصي اجباري لتخصةص  1*  يعترب مقرر عربي )

 جامعة اختباري.
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 : متطلبات الكلية

  اجلدول اآلتي يفساعة معتمدة  مبينة  15تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 املقرر

 ن املقررعنوا

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2اللغة العربية ) 0112

 0113 - 3 3 (2اللغة االجنليزية ) 0114

 - - 3 3 مناهج البحث 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 يف، واشةةرث الخةةالل نصةةوص عليةةا متميةةزة مةةن القةةرآن الكةةريم واحلةةدي    

 تي بة بالشكل اآلحدات مرتالو ووحديثًا، والنثر العربي وفنونه قدميًا وحديثًا 

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

لقصةةة الةةة والرسةةالة   ث  املقاحلةةديالقةةديم، نصةةوص مةةن الشةةعر احلةةديث، نصةةوص مةةن النثةةر ا    

 ارة.احلض، املسرحية وفن احلوار، اللغة العربية والقصرية

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

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

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. 

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

يةةة، فهةةو يتسةةم  ى وفاعلت جةةدوحةةل املشةةكال  أسةةاليبي هةةو أكثةةر  البحةةث العلمةة  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 املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لة     

 وحتدياتها.

الةمةةة املهةةارات ال ابهوإكسةةقةةه ترائ ولةةب مبنةةاهج البحةةث  ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطا 

حةث  ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااللقيام بالبحث، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات     

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبحثوأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم ا

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

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

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

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

 علمائها ورجاالتها.

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

صور، وقواعد تطورها عرب العولعربية ابة ايهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكت

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

 رتقيم.عد التصل بقواما ياملنطوآ عن املكتوب ) قواعد اإلضافة واحلذف ( و

  


