
 وآدابها العربية اللغة في البكالوريوس درجة متطلبات

العربية وآدابها وفق تعليمات درجة البكالوريوس في الجامعة ويكون  اللغة ( ساعة معتمدة كحد أدنى للحصول على درجة البكالوريوس في 135)  مجموعه ما الطالب يدرس

 اإلطار العام لتوزيع الساعات المعتمدة على النحو التالي :

 2009/2010للعام الجامعي  / الخطة الدراسيّة في قسم اللغة العربيّة بجامعة مؤتة

 الخطط الدراسية

 ( اثنتا عشرة ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية وعددها ) -1

 الساعات                 عدد ادةـــــــــالم                                   اسم دةالمـــــــا                    رقم

 3 علوم عسكرية 0101171

 3 التربية الوطنية 1600105

 3 (101لغة عربية ) 0201101

 3 (101لغة إنجليزية ) 0202101

 التالي: خارج كليته من ثالثة مجاالت مختلفة، وعلى النحو ( ساعة معتمدة من 15لجامعة االختيارية: يدرس الطالب)ا متطلبات -2

 ( ساعات معتمدة6المجال األول: العلوم اإلنسانية يدرس الطالب منها )

 أساس النجاح الكليــة اسم المـــادة رقم المادة

 عالمة اآلداب اللغة العربية )تذوق أدبي( 0201102

 عالمة اآلداب (1اللغة الفرنسية) 0209120

 ناجح/راسب اآلداب (1اللغة األسبانية) 0209103

 ناجح/راسب اآلداب (1اللغة اإليطالية) 0209107

 عالمة الشريعة الثقافة اإلسالمية 0500100

 عالمة الشريعة حقوق اإلنسان في اإلسالم 0500103

 عالمة الحقوق القانون في حياتنا 0706100

 عالمة العلوم التربوية مبادئ التربية 0803101

 عالمة العلوم التربوية التربية البيئية 0801103

https://www.mutah.edu.jo/regpage/plan/plans.html


 عالمة العلوم التربوية مبادئ علم النفس 0809101

 عالمة علوم الرياضة مبادئ التربية الرياضية 1301100

 

 المـــادةالكليــةأساس النجاح( ساعات معتمدةرقم المادةاسم 6المجال الثاني: العلوم االجتماعية واالقتصادية، يدرس الطالب منها )

1601104 

 عالمة  العلوم االجتماعية  المدخل إلى العنف األسري 

 عالمة العلوم االجتماعية جغرافية األردن 1602104

 عالمة العلوم االجتماعية آثار األردن وفلسطين في العصور القديمة 1603103

 عالمة العلوم االجتماعية الحضارة اإلسالمية 1604102

 عالمة العلوم االجتماعية القدس في التاريخ العربي اإلسالمي 1604104

 عالمة العلوم االجتماعية المدخل إلى علم السياسة 1605101

 عالمة إدارة األعمال أخالقيات العمل 1900100

 عالمة ادارة االعمال تنمية المهارات االبتكارية في العمل 1901102

   مهارات اعداد وكتابة التقارير االداريةتنمية  1901103

 عالمة إدارة األعمال أساسيات اإلدارة 1902101

 عالمة إدارة األعمال المدخل إلى علم االقتصاد 1904100

 

 ( ساعات معتمدة3المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة، يدرس منها الطالب )

 أساس النجاح الكليــة اسم المـــادة رقم المادة

 عالمة اآلداب (2مهارات حاسوب ) 0304111

 عالمة الهندسة مبادئ الكهرباء العامة 0401121

 عالمة الهندسة مبادئ في مكانيك وصيانة السيارات 0402120

 عالمة الهندسة السالمة المرورية 0403120

 عالمة الزراعة نباتات الزينة والحديقة المنزلية 1101108



 عالمة العلوم مكتبات 030110

 المتطلب السابق عدد الساعات ساعات معتمدة( 9متطلبات الكلية اإلجبارية وعددها ) -3

 - 3 مبادئ في النحو والصرف 0201103

 0201447 3 الحركة االدبية في االردن 0201447

 0202101 3 (2اللغة اإلنجليزية ) 0202102

 المتطلب السابق عدد الساعات ( ساعة معتمدة 12االختياريّة ويختار الطالب منها )متطلبات الكلية  -4

 - 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 0202204

 - 3 أساسيات الكتابة باللغة اإلنجليزية 0202110

 - 3 (1اللغة الفرنسية للمبتدئين ) 0209110

 - 3 العربية كتابة 0201106

 - 3 دراسية باللغة العربيةمهارات  0201107

 - 3 مهارات دراسية باللغة اإلنجليزية 0202107

 - 3 نصوص أدبية مختارة 0201242

 ( ساعة معتمدة يختار الطالب 18متطلبات التخصص االختيارية )  ( ساعة معتمدة 69متطلبات التخصص اإلجبارية )  -5

 ( ساعات معتمدة من كل مجموعة 6) 

  والصرف واللغةحقل النحو 

 عدد المــادة                             اسم المادة          رقم سابق                   متطلب الساعات              عدد المـــــــــــــادة                      اسم رقم المادة

 الساعات

 ( ساعات 6المجموعة األولى )  - 3 الصرف 0201111

 3 شعر الصعاليك في العصر الجاهلي 0201138 - 3 (1النحو ) 0201112

 3 شعر الفتوحات اإلسالمية 0201227 0201112 3 (2النحو ) 0201213

 3 فن المقامات 0201339 - 3 فقه اللغة 0201251

 3 التطور والتجديد في الشعر العباسي 0201355 0201213 3 (3النحو ) 0201314

 3 شاعر قديم 0201354 0201314 3 (4النحو ) 0201415



       

 ( ساعات 6المجموعة الثانية )  حقــــل األدب القديـــــــم

 3 البالغة في ضوء النقد الحديث 0201225 - 3 نصوص جاهلية 0201141

 3 التصوير الفني في القرآن الكريم 0201235 0201141 3 نصوص من صدر اإلسالم والعصر األموي 0201143

 3 فن الموشحات األندلسية 0201338 0201143 3 العصر العباسي ) شعر( 0201341

 3 المسرح في األدب العربي الحديث 0201452 0201143 3 أدب مصر والشام في العصر الفاطمي والدويالت 0201342

    0201143 3 العصر العباسي ) نثر ( 0201343

 ( ساعات 6المجموعة الثالثة )  0201143 3 األدب العربي في األندلس والمغرب 0201344

 3 مصادر دراسة اللغة واألدب عند العرب 0201114 0201143 3  األدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني 0201346

 3 صوتيات اللغة العربية 0201252 حقل النقد والبالغة والتفسير والعروض

 3 األسلوبية 0201337 - 3 البالغة العربيّة 0201121

 3 معاجم عربية 0201351 - 3 العروض والقافية 0201122

 3 علم اللغة الحديث 0201451 - 3 تاريخ النقد األدبي عند العرب 0201221

    0201121 3 تفسير ومناهج المفسرين 0502400

    0201221 3 مناهج النقد األدبي الحديث 0201423

    حقل األدب الحديث

    - 3 نصوص استشراقية باللغة اإلنجليزية 0201345

    - 3 مدخل إلى األدب المقارن 0201420

    0201346 3 األدب العربي الحديث ) شعر( 0201441

    0201463 3 األدب العربي الحديث ) نثر ( 0201442

    - 3 منهج البحث األدبي وحلقة بحث 0201491

 18 المجموع   69 المجموع 

 


