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 األوروبيةاللغات قسم 
  األجنبيةلغات كلية ال

 ةـالجامعة األردني 
 
 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 في

 نجليي اإل يطالي و / اإل اللغة واألدب
 

 نجليي اإل يطالي و اإلاسم الدرجة العلمية الدقيق )بالعربية( :  البكالوريوس في اللغة واألدب / 
 B.A. in Italian & English (Language and Literature)اسم الدرجة العلمية الدقيق )باإلنجلييية( :  

 
 :مكونات الخطة -أ 
( ســا ة معتمــد  144الدراســية لدرجــة البكــالوريول غــي اللغتــيا اإليطاليــة واإلنجليزيــة و داب مــا مــا   تتكــوا الةطــة 

 موز ة 
  لى النحو اآلتي :         

           
 الساعات المعتمدة نوع المادة الرقم

 27 متطلبات الجامعة أولا 

 21 متطلبات الكلية ثانياا 

 96 متطلبات التةصص ثالثاا 

 144 عالمجمو  

           
 نظام الترقيم -ب

22 03 1 1 1 
 التسلسل         الالمج المستوى القسم         الكلية   

   
 رموي األقسام -1

 القســم الرقم

 اللغة اإلنجليزية و داب ا .1

 اللغة الفرنسية و داب ا .2

 اللغات األوروبية .3

 اللغات األسيوية .4

 اللغويات .5
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 رموي المواد : -2
 

 مدلول منزلة العشرات غي أرقام المواد
 

 الرقم المج التخصص جالعنوان م المجالرقم  التخصص العنوان مج
   0 
 م ارات لغوية أساسية   

 (إيطالي 
1 

 2 (صوتيات  ولغويات  إيطالي  
 3 (إيطالياألدب والحضار     
 4 الترجمة   إيطالي(   

 
 

 معتمدة.( ساعة 27أول: متطلبات الجامعة )

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية:12متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها ) .أ
 المجال األول:
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 م ارات االتصال باللغة العربية 1501100

 - 3 م ارات االتصال باللغة االنجليزية 1502100

 - 3 لعسكريةالعلوم ا 2200100

 - 3 التربية الوطنية 2300100

 
( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجالت الثاني والثالث والرابع المذكورة أدناه، 15متطلبات الجامعة الختيارية ) -ب

 وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال، وبحد أقصى مادتان من كل مجال:
 المجال األول: العلوم اإلنسانية:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة مادةرقم ال

 - 3 حقوق اإلنساا 1032100
 - 3 الثقاغة القانونية 1041100

 - 3 اإلسالميةالثقاغة  0401100

 - 3 اإلسالمنظام  0402100

 - 3 الحصار  االنسانية 2302102

 - 3 م ارات إدارية 1601105
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 - 3 اإلبدا يةالكتابة  2301100

 - 3  لم المكتبات والمعلومات إلىمدةل  0803100

 - 3 الرياضة والصحة 1132100

 - 3 التذوق الفني 2001100

 - 3 لغة أجنبية 2200103

 
 المجال الثاني: العلوم الجتماعية والقتصادية:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 تاريخ األردا وغلسطيا 2302104

 - 3 االقتصاد السياسي العالمي 1607100

 - 3 مبادئ  لم السياسة 2308100

 - 3 المنطق والتفكير الناقد 2303100

 - 3  لم االجتماع إلىمدةل  2305100

 - 3 مبادئ  لم النفل 2307100

 - 3 جغراغية األردا 2304100

 - 3  ثار األردا 2601100

 - 3 مبادئ العمل االجتما ي 2701100

 
 المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا واليراعة والصحة:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 مبادئ غي الصحة العامة 0515100

 - 3 العلم والمجتمع 0342100

 - 3 الزرا ة المنزلية 0641100

 - 3 مبادئ غي السالمة العامة 0905100

 - 3 دنيةصنا ات أر  0905101

 - 3 اإلنساامبادئ تغذية  0630100

 - 3  لم البيئة 0305100

 - 3 األولي اإلسعاف 0700100
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 ( ساعة معتمدة مويعة على النحو التالي: 21ثانيا : متطلبات الكلية: )

 ( ساعة معتمدة 12المتطلبات اإلجبارية: ) -أ
 ( ساعات معتمدة9المتطلبات الختيارية: ) -ب
 

 ( ساعة معتمدة 12اإلجبارية: )أ.  المتطلبات 

 اسم المادة رقم المادة
المتلطلب  الساعات المعتمدة

 عملي نظر  السسابق

 --- --- 3 م ارات دراسية وبحثية  باللغة اإلنجليزية( 2205103

 --- --- 3 تفا ل الثقاغات  باللغة اإلنجليزية(مدةل إلى  2201171

 --- --- 3 العربية( مدةل إلى اللغويات  باللغة 2205101

 --- -- 3 / كليات انسانيةم ارات حاسوبية  1942102

 
 ساعات( :  9ب. متطلبات الكلية الختيارية )

 يدرس الطالب المستويات الثالث من إحدى اللغات التالية: 

 اسم الماد  رقم المادة

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظر 

 --- --- 3 (1ية للمبتدئيا  اللغة الفرنس 2202101

 2202101 --- 3 (2اللغة الفرنسية للمبتدئيا   2202102

 2202102 --- 3 (3اللغة الفرنسية للمبتدئيا   2202107

 --- --- 3 (1اللغة األلمانية للمبتدئيا   2203101

 2203101 --- 3 (2اللغة األلمانية للمبتدئيا   2203102

 2203102 --- 3 (3ة للمبتدئيا  اللغة األلماني 2203136

 --- --- 3 (1اللغة اإلسبانية للمبتدئيا   2203103

 2203103 --- 3 (2اللغة اإلسبانية للمبتدئيا   2203104

 2203104 --- 3 (3اللغة اإلسبانية للمبتدئيا   2203137

 --- --- 3 (1اللغة التركية للمبتدئيا   2204110

 2204110 --- 3 (2لمبتدئيا  اللغة التركية ل 2204122

 2204122 --- 3 (3اللغة التركية للمبتدئيا   2204133

 --- --- 3 (1اللغة اليابانية للمبتدئيا   2204112

 2204112 --- 3 (2اللغة اليابانية للمبتدئيا   2204124

 2204124 --- 3 (3اللغة اليابانية للمبتدئيا   2204134

 --- --- 3 (1للمبتدئيا  اللغة العبرية  2204113

 2204113 --- 3 (2اللغة العبرية للمبتدئيا   2204125
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 2204125 --- 3 (3اللغة العبرية للمبتدئيا   2204131

 --- --- 3 (1اللغة الروسية للمبتدئيا   2204129

 2204129 --- 3 (2اللغة الروسية للمبتدئيا   2204139

 2204139 --- 3 (3  اللغة الروسية للمبتدئيا 2204149

 --- --- 3 (1اللغة الكورية للمبتدئيا   2204126

 2204126 --- 3 (2اللغة الكورية للمبتدئيا   2204127

 2204127 --- 3 (3اللغة الكورية للمبتدئيا   2204132

 --- --- 3 (1اللغة الصينية للمبتدئيا   2204107

 2204107 --- 3 (2اللغة الصينية للمبتدئيا   2204108

 2204108 --- 3 (3اللغة الصينية للمبتدئيا   2204150

 --- --- 3 (1اللغة البولندية للمبتدئيا   2203107
 2203107 --- 3 (2اللغة البولندية للمبتدئيا   2203108

 2203108 --- 3 (3اللغة البولندية للمبتدئيا   2203109
 
 
 
 
 
 
  

 



 

2/3/2014التاريخ:   6 

 قسم ما جميع طلبة القسم تحقيق ما يلي:اليطلب ثالثا : متطلبات التخصص: 
 اجتياي امتحان الكفاءة في اللغة النجلييية أو النجاح في مادة اللغة النجلييية المكثفة -أ
   ةالل السنة األولى ما التحاق الطالب بالقسم 2201098اجتياز امتحاا الكفاء  غي اللغة االنجليزية ، ) 
  الكفاء  غي اللغة االنجليزية دراسة ماد  اللغة االنجليزية المكثفة  لى الطلبة الذيا ال يجتازوا امتحاا

 سا ات( كماد  استدراكية والنجاح غي ا. 6(  2201099 
 المكثفه و النجاح في مادة اللغه اليطاليةا متحان الكفاءة في اللغه اليطاليةب اجتياي ا

 ي الراغبــوا غــي ن ايــة ويةضــع لــي الطلبــ   متحــاا الكفــاء  غــي اللغــي االيطاليــةاجتيـاز ا
 الفصل الثاني ما السني االولى

 وا لـي دراسـة مـاد  اللغـي االيطاليـةاو الـذيا لـم يتقـدم متحاا الكفاء  غـي اللغـي االيطاليـة لى الطلبي اللذيا لم يجتازوا ا
   سا ات ( كماد  استدراكيي والنجاح غي ا .  6(     2203099المكثفي   

 

 
 ( ساعة معتمدة75ية: )ج. متطلبات التخصص اإلجبار 

 ساعة معتمدة( 48:  ) اإليطاليةاللغة . 1

 اسم المادة رقم المادة

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 عملي نظر 

 --- 6 --- 6 (1اللغة االيطالية للتةصص   2233116
 2233116 6 --- 6 (2اللغة االيطالية للتةصص   2233117
امتحاا  3 --- 3 /إيطالياالستيعاب السمعي والمحادثة 2203225

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 

 
امتحاا  3 --- 3 النطق والتكلم/ إيطالي 2203227

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 

 
امتحاا  3 --- 3 الكتابة/ إيطالي 2203228

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 



 

2/3/2014التاريخ:   7 

 
امتحاا  3 --- 3 مدةل إلى األدب اإليطالي 2203336

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 

 
امتحاا  3 --- 3 إيطالي /(1  القوا د 2203226

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 

 
امتحاا  3 --- 3 إيطالي /(2  القوا د 2203323

الكفاء  غي 
اللغة االيطالية 

أو 
2203099 

 
األدب االيطالي حتى ن اية القرا  2203340

 التاسع  شر
3 --- 3 2203336 

 2203228 3 --- 3 ( ربي -إيطالي ( 1الترجمة   2233342
 2203227 3 --- 3 قراء  وحوار/ إيطالي 2203424
 2203228 3 --- 3 المفردات والتعابير اللغوية / ايطالي 2203419
 2203336 3 --- 3 حديثالاألدب اإليطالي  2203416
 2203228 3 --- 3  (ايطالي – ربي   (2  الترجمة 2233442

 
 
 
 

 ساعة معتمدة( 27:  )متطلبات اجبارية اللغة اإلنجلييية  .2

 

 اسم املادة رقم املادة

الساعات  الساعات األسبوعية

 املعتمدة
 املتطلب السابق

 عملي نظري

2201111 
 مدخل إىل األدب اإلجنليزي

3 
--- 

3 2201099 

 أو

2201098 
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2201112 
 املهارات الشفوية

3 
--- 

3 2201099 

 او

2201098 

2201114 
 الكتابة

3 
--- 

3 2201099 

 أو

2201098 

2201116 
 القراءة واالستيعاب السمعي

3 
--- 

3 2201112 

2201221 
 3 (1النحو )

--- 
3 2205101 

2201241 
 املسرحية االجنليزية

3 
--- 

3 2201111 

2201325 
 والتكلم النطق

3 
--- 

3 2201112 

2201341 
 3 (1) االجنليزية الرواية

--- 
3 2201111 

2201361 
 3 عربي -( اجنليزي 1الرتمجة  الكتابية )ا

--- 
3 2201114 
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 ( ساعة معتمدة21) متطلبات التخصص الختيارية:د.  
  معتمدة( ساعات 12) اإليطالية:اللغة . 1 

 اسم المادة رقم المادة

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 عملي نظر 

 2203225 3 --- 3 السياحةمجال  غي اإليطاليةاللغة  2203338
 2203225 3 --- 3 االقتصادجال مغي  اإليطاليةاللغة  2203339
اللغة اإليطالية غي مجال الصحاغة  2203438

 واإل الم
3 --- 3 2203225 

 2203228 3 --- 3 دريل اللغة اإليطالية كلغة أجنبيةت 2203426
 2203225 3 --- 3 الحضار  اإليطالية 2203439
 2203227 3 --- 3 اللسانيات اإليطالية 2203324
 2203336 3 --- 3 اإليطالي موضوع ةاص غي األدب 2203430
 2203228 3 --- 3 الفكر اإليطالي المعاصر 2203330

 2203225 3 --- 3 غي اللغة االيطالية موضوع ةاص 2203425

 
        

 وآدابها  التالية من قسم اللغة النجليييةالمواد الختيارية ( ساعات من 9)اللغة اإلنجلييية:  .2
 

 اسم املادة رقم املادة
 الساعات الساعات األسبوعية

 املعتمدة

 املتطلب

 السابق
 عملي نظري

   
--- 3  

2231231 
 3 1660جنليزي حتى االدب اال

--- 3 2201111 

2201322 
 3 حتليل اخلطاب والنصوص اإلجنليزية

- 3 2201221 

2201323 
 3 القواعد التحويلية اإلجنليزية 

--- 
3 2201221 

2201211 
 3 الكتابه املتقدمه

- 3 2201114 

2201343 
 3 الشعر 

--- 
3 2201111 

2201352 
 3 األدب العاملي احلديث

--- 
3 2201111 

 2201111 3 - 3 ندوة يف األدب 2201472

2201481 
 3 موضوع خاص يف األدب اإلجنليزي 

- 3 2201111 

2231441 
 النقد االدبي والنظرية االدبية

3 
 

3 2201111 

2201373 
 املناظرة واحلوار

3 
 

3 2201112 

2201371 
 الكتابة يف جمال الصحافة واالعالم

3 
 

3 2201211 

2201234 
 1800المريكي حتى االدب ا

3 
 

3 2201111 

2201224 
 اللسانيات اجنليزي

3 
 

3 2201098 

 او

2201099 
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2201251 
 القصة القصرية

3 
--- 

3 2201111 

 

 
 المواد التي يقدمها القسم

 (يطالية وآدابها)اللغة اإل

 اسم المادة رقم المادة

 الساعات الساعات األسبوعية
 المعتمدة

 المتطلب
 ليعم نظر  السابق

 --- -- --- 6  ماد  اللغة االيطالية المكثفي 2203099

 --- 3 --- 3 اللغة االجنبية / ايطالي 2200103
 --- 3 --- 3 (1اللغة اإليطالية للمبتدئيا   2203105
 2203105 3 --- 3 (2اللغة اإليطالية للمبتدئيا   2203106

 2203106 3 --- 3 (3اللغة اإليطالية للمبتدئيا   2203143

 --- 6 --- 6 (1اللغة االيطالية للتةصص   2233116
 2233116 6 --- 6 (2اللغة االيطالية للتةصص   2233117
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 /إيطالياالستيعاب السمعي والمحادثة 2203225

2203099 
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 النطق والتكلم/ إيطالي 2203227

2203099 
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 الكتابة/ إيطالي 2203228

2203099 
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 مدةل إلى األدب اإليطالي 2203336

2203099 
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 ( إيطالي2  القوا د 2203323

2203099 
امتحاا الكفاء  أو  3 --- 3 ( إيطالي1  القوا د 2203226

2203099 
 2203228 3 --- 3  ربي( -(  إيطالي1جمة  التر  2233342
 2203336 3 --- 3 األدب االيطالي حتى ن اية القرا التاسع  شر 2203340

 2203228 3 --- 3 المفردات والتعابير اللغوية / ايطالي 2203419

 2203227 3 --- 3 قراء  وحوار/ إيطالي 2203424
 2203225 3 --- 3 موضوع ةاص غي اللغة  االيطالية 2203425
 2203336 3 --- 3 األدب اإليطالي الحديث 2203416
 2203228 3 --- 3 ايطالي( –(   ربي 2الترجمة   2233442
 2203225 3 --- 3 السياحةمجال  غي اإليطاليةاللغة  2203338
 2203225 3 --- 3 االقتصادجال مغي  اإليطاليةاللغة  2203339
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 2203225 3 --- 3 ال الصحاغة واإل الماللغة اإليطالية غي مج 2203438
 2203228 3 --- 3 تدريل اللغة اإليطالية كلغة أجنبية 2203426
 2203225 3 --- 3 الحضار  اإليطالية 2203439
 2203227 3 --- 3 اللسانيات اإليطالية 2203324
 2203336 3 --- 3 اإليطالي موضوع ةاص غي األدب 2203430
 2203228 3 --- 3 الي المعاصرالفكر اإليط 2203330

 

 قسم اللغات األوروبية

 كلية اللغات األجنبية 

 اجلامعة األردنيـة  
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 اخلطة االسرتشادية

 ايطالي وإجنليزي –اللغة واألدب 

2014-2013 

 السنة األوىل

 الفصل الثاني الفصل األول
رقم 
 المادة

ت الساعا اسم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة رقمه المتطلب السابق 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق 

 رقمه

2233116 
 اللغة االيطالية

 (1) للتخصص

6 
--- --- 

2233117 
  اللغة االيطالية

 (2) للتخصص

6 
 اللغة االيطالية

 (1) للتخصص

2233116 

 3 متطلب كلية 
 3 متطلب كلية   

  

 3 متطلب كلية 
 3 متطلب كلية   

  

 3 متطلب جامعة 
 3 متطلب جامعة   

  

 3 متطلب جامعة 
 3 متطلب جامعة   

  

 18 اجملموع 
 18 اجملموع   

  

 أو  ءة يف اللغة االيطاليةمتحان الكفاالطلبة الذين مل جيتازوا اعلى يف نهاية الفصل الثاني من السنة األوىل ، و تحان  الكفاءة يف اللغة االيطاليةالتقدم الم الطلبة على

 يف الفصل الصيفي من السنة األوىل . والنجاح فيها يف اللغة االيطالية   املكثفة وا له االلتحاق بالدورةالذين مل يتقدم

 السنة الثانية
 الفصل الثاني الفصل األول

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق 

الساعات  ادةاسم الم رقم المادة رقمه
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق 

 رقمه

2203227 
/ النطق والتكلم

 ايطالي

3 
امتحان الكفاءة 

يف اللغة 

االيطالية أو مادة 

اللغة االيطالية 

 املكثفه

2203099 2203225 
االستيعاب 

السمعي 

/ واحملادثة

 ايطالي

3 
امتحان 

الكفاءة يف 

اللغة االيطالية 

أو مادة اللغة 

االيطالية 

 ثفهاملك

2203099 

2203228 
 3 الكتابة / ايطالي

امتحان الكفاءة 

يف اللغة 

االيطالية أو مادة 

اللغة االيطالية 

 املكثفه

2203099 2203336 
مدخل اىل 

االدب 

 االيطالي

3 
امتحان 

الكفاءة يف 

اللغة االيطالية 

أو مادة اللغة 

االيطالية 

 املكثفه

2203099 

2201114 
 3 / اجنليزي الكتابة 

--- --- 
2201216 

القراءة 

واالستيعاب 

3 
املهارات 

/  الشفوية

2201112 
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/  السمعي

 اجنليزي

 اجنليزي

2201112 
املهارات الشفوية / 

 اجنليزي

3 
 

2201099 

 أو

2201098 

2201325 

 
النطق والتكلم 

 / إجنليزي

3 
املهارات 

/  الشفوية

 اجنليزي

2201112 

 3 متطلب كلية 
 3 متطلب جامعة   

  

 3 امعةمتطلب ج 
 3 متطلب كلية   

  

 18 اجملموع 
 18 اجملموع   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الثالثة
 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق 

الساعات  اسم المادة رقم المادة رقمه
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق 

 رقمه

2203226 
 3 ( ايطالي1قواعد )

ن امتحا

الكفاءة يف 

اللغة 

االيطالية أو 

مادة اللغة 

االيطالية 

 املكثفه

2203099 2203340 
 األدب االيطالي

حتى نهاية القرن 

19   

3 
مدخل إىل 

 يطالياألدب اال

2203336 

2233342 
 - ايطالي (1الرتمجة )

 عربي 

3 
الكتابة / 

 ايطالي

2203228 2203323 
 3   ايطالي( 2قواعد )

امتحان 

 الكفاءة يف

اللغة االيطالية 

أو مادة اللغة 

االيطالية 

 املكثفه

2203099 

 
متطلب ختصص اختياري 

 ايطالي

3 
  

 
متطلب ختصص 

 اختياري اسباني

3 
  

2201224 
 3 اللسانيات االجنليزية

 
2201099 

 أو

2201098 

2201221 
 3 ( 1النحو )

اللسانيات 

 االجنليزية

2201224 

2201142 
مدخل إىل األدب 

 االجنليزي

3 
 

2201099 

 أو

2201098 

متطلب ختصص  

اختياري 

 اجنليزي

3 
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 3 متطلب جامعة

 3 متطلب جامعة   
  

 
 18 اجملموع

 18 اجملموع   
  

 
 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل األول
الساعات  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

املتطلب 

 السابق 

الساعات  اسم املادة رقم املادة رقمه

 دةاملعتم

املتطلب 

 السابق 

 رقمه

2203416 
 3  االدب االيطالي احلديث

مـــــــــــدخل اىل  

 االدب االيطالي

2203336 2203424 
قراءة وحوار / 

 ايطالي

3 
نطق وتكلم 

 / ايطالي

2203227 

2203419 
املفردات والتعابري 

 يطالياللغوية / ا

3 
 الكتابة / ايطالي

2203228 2233442 
( )عربي 2) الرتمجة

 (ايطالي  –

3 
الكتابة / 

 ايطالي

2203228 

 
متطلب ختصص اختياري 

 يطاليإ

3 
  

 
متطلب ختصص 

 ايطالي  اختياري

3 
  

2201237 
األدب االجنليزي يف 

 18و  17القرن 

3 
مـــــــــــدخل إىل  

األدب 

 االجنليزي

2201142 2201442 
 3 الروايــة

مدخل إىل 

األدب 

 االجنليزي

2201142 

 
متطلب ختصص اختياري 

 اجنليزي

3 
ختصص متطلب    

 اختياري إجنليزي

3 
  

 
 3 متطلب كلية

 3 متطلب جامعة   
  

 
 18 اجملموع

 18 اجملموع   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف مواد
 درجة البكالوريوس

 1اللغة واألدب / اإليطالي واإلنجليي 
 

                                           
1  
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  صفية( ساعات 6)                مادة اللغة اليطالية المكثفه
المكثفـي    وا لي دراسة ماد  اللغي االيطاليـةاو الذيا لم يتقدم اليطاليةازوا امتحاا الكفاء  غي اللغي ا لى الطلبي اللذيا لم يجت

 سا ات ( كماد  استدراكيي والنجاح غي ا 6(     2203099

لمـــاد  اللغـــة (  يةضـــع 2( واللغـــة األلمانيـــة للتةصـــص  1. بعـــد أا ين ـــي الطالـــب مـــادتي اللغـــة األلمانيـــة للتةصـــص  
ت ـدف إلـى سـد ال ـو  بـيا  تدريسـية والتـي ( سـا ة 80للفصـل الدراسـي الصـيفي بمعـدل ثمـانيا    الية المكثفة االجباريـةااليط

 لـى الم ــارات اللغويــة االربــع  انيـة ومــي أكثــر تةصصـا. تركــز الــدور  المكثفــةمـواد الســنة األولــى ومـي  امــة ومــواد الســنة الث
 االستماع ، القراء  ، الكتابة والتحدث

 
 ساعات معتمدة( 3)                                   ايطالياللغة األجنبية /  2200103

 سابق  : ال يوجد المتطلب ال
مذا المقرر مو ماد  للمبتدئيا غي إحدى اللغات التي تدرل غي كلية اللغات األجنبية : غرنسي ، ايطالي، ألماني، 

اني ،  بري ،....الخ. وسوف تدرل غي الماد  المبادئ األساسية اسباني، يوناني، كوري، صيني، روسي، تركي ، ياب
 لم ارات االتصال غي اللغة المعطا  والتركيز  لى المواقف البسيطة غي الحيا  اليومية.

 
 

 ساعات معتمدة( 3)                  (1اللغة اإليطالية للمبتدئين )  2203105
         ل يوجد متطلب السابق :ال

 اللغويــة  لــى الم ــارات الطلبــة تــدريب مــا أجــلبطريقــة تةاطبيــة حديثــة وذلــ   يطاليــةنــاء النحــوي للغــة اإلمقدمــة للب
ـــة، الم ـــارات ا ـــراء ، الكتاب ـــة األساســـية : االســـتيعاب الســـمعي، الق مـــا مجـــاالت التةاطـــب لشـــفوية. وتغطـــي المجـــاالت التالي

ا األســعار، الشــراء، الســ ال  ــا االتجامــات، تحــديث اليوميــة: التحيــة، تقــديم الــذات، وصــف المســكا الشةصــي، الســ ال  ــ
الوقــت والمكــاا، الــخ. وســيتم معالجــة للنقــاط القوا ديــة التاليــة: الــزما المضــارع لاغعــال المنتظمــة، غيــر المنتظمــة واألغعــال 

 .وغيرماالمسا د ، أدوات التعريف، 
 
 
 

 ات معتمدة(ساع 3)                  (2اللغة اإليطالية للمبتدئين ) 2203106
  (2203105)متطلب السابق : ال

 "(1للمبتـدئيا    اإليطاليـةوتطـور الم ـارات المكتسـبة غـي غاللغـة  يطاليـة أساسـيات اللغـة اإل تتابع الماد  المقدمة غـي
تأميـل الطـالب لف ـم النصـوص المسـمو ة والمكتوبـة، باإلضـاغة إلـى تعلم ـم إنتـاث نصـوص مماثلـة. وتغطـي  تسعى إلىكما 
ت جديد  ما التةاطب غي المدينة، الـد و ، إبـداء الـرأي والرغبـات، الـخ. وسـيتم معالجـة النقـاط القوا ديـة التاليـة: غعـل مجاال

 األمر، أحد أزماا الفعل الماضي  المركب(، أحرف الجر واإلضاغة، صيغة المقارنة والتفضيل.
 

 ساعات معتمدة( 3)                                       (1)للتخصص  اإليطاليةاللغة   2233116
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 ل يوجد.: سابق المتطلب ال
تبنى مذ  الماد  قا د  أساسية معرغية لـدى طـالب التةصـص مـا ةـالل التركيـز  لـى الم ـارات اللغويـة األربـع مـا 

ة محادثــة يــتم ممارســت ا مــا ةــالل ســياقات لغويــة مناســبة. تقــدم غــي المــاد  نصــوص أصــلية مالئمــكتابــة و ، قــراء ، اســتماع
 لمستوى الطلبة غي مواضيع يومية متعدد .

 
 ساعات معتمدة( 3)                  (2)للتخصص اإليطاليةلغة ال 2233117

 (2233116) سابقالمتطلب ال
بحيث يتم  (.1تأتي مذ  الماد  كمتمم ومكمل للمعرغة اللغوية التي تلقاما الطالب غي ماد  تةصص إيطالي  

مسائل اللغوية ب دف زياد  معرغة الطالب وت يئتي للمواد الالحقة. يتم التركيز غي الماد   لى التدريل والتوسع غي بعض ال
 المسائل النحوية والصرغية الالزمة للتواصل اليومي الشف ي والمكتوب.

 

 

 معتمدة( ساعات 3)                                                      (3للمبتدئين ) اإليطاليةاللغة 2203143   
 (2203106)السابق :  المتطلب

 االســـتيعاب الســـمعي، القـــراء ، الكتابـــة والم ـــار   األربـــع األساســـيةتتـــابع مـــذ  المـــاد  تـــدريب الطـــالب  لـــى الم ـــارات 
بثقـة وارتيـاح غـي  اإليطاليـةيسـتةدموا اللغـة  أاالشفوية(  لى مستوى متقدم بعض الشيء بشكل يمكن م بن ايـة مـذا المتطلـب 

، المدرســة  لاشــةاصالحيــا  اليوميــة بــاةتالف المواقــف وتغطــي المــاد  المجــاالت التاليــة: وصــف الشــكل والمظ ــر  مجــاالت
الجديـد  التاليـة  ةالقوا ديـوالتعليم ، التلفـاز والترغيـي ، الصـنا ة ، العمـل واالقتصـاد غـي ايطاليــا . سـوف يـتم التعريـف بالنقـاط 

المنعكســة ، الفعــل الماضــي البســيط لجميــع  األغعــالاالســم ،  –الصــفة  –لتعريــف ا أدا والتــدريب  لــى اســتةدام ا: صــيغة غ 
 ةاصة والمبني للمج ول. أغعال، الجمل الثانوية، التعبير  ا حالة الالواقع بواسطة األغعال أنواع

 

 
 ساعات معتمدة( 3)                                / ايطالي  الستيعاب السمعي والمحادثة 2203225

  (  2203099) امتحان الكفاءة او مادة اللغة اليطالية المكثفة  تطلب السابق :مال
تعمـــق مـــذ  المـــاد  قـــدر  الطالـــب  لـــى الف ـــم الســـما ي والتعبيـــر الشـــفوي .  ينـــاق  الطالـــب المواضـــيع العامـــة بعـــد 

 رائ م حول مواضيع مةتلفـة أمـام  االستماع إلي ا  ا طريق المسجل أو مشامد  األغالم القصير  .  ويطلب ما الطلبة إلقاء
 زمالئ م ومناقشت ا . 
 

 
 ساعات معتمدة( 3)                           /ايطاليالنطق والتكلم  2203227

 (  2203099) امتحان الكفاءة او مادة اللغة اليطالية المكثفة  تطلب السابق : مال
اصة األ ضاء التي تلعب دورًا غي  ملية النطق ،  إضاغة وبة اإليطاليةيتعرف الطلبة بإيجاز إلى نظام الصوتيات 

إلــى مةــارث الحــروف .  كمــا يتــدرب الطلبــة  لــى نطــق الحــروف الصــعبة إضــاغة إلــى النبــر والتنغــيم  لــى مســتوى الكلمــة 
 والجملة .  كما يتعرف الطلبة  لى األبجدية الدولية ويتدربوا  لى استةدام ا .

 
 ساعات معتمدة( 3)                             / ايطاليالكتابة  2203228
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 (  2203099) امتحان الكفاءة او مادة اللغة اليطالية المكثفة تطلب السابق : مال
 

الماد  كتابة نصوص مةتلفة  لـى مسـتوى الفقـر  والمقالـة القصـير  غـي مواضـيع مةتلفـة .  كمـا   يتعلم الطلبة غي مذ
ةاصة والرسمية .  ويتم التركيز  لى استراتيجيات كتابـة مواضـيع اإلنشـاء واسـتراتيجيات يتدرب الطلبة  لى كتابة الرسائل ال

 تطوير الفقر  و المات الترقيم .
 
 

 ساعات معتمدة( 3)                              يطالياإلألدب ا إلىمدخل 2203336   
 (  2203099فة ) امتحان الكفاءة او مادة اللغة اليطالية المكث: سابق المتطلب ال
 

الماد  الطلبة غكـر   امـة  ـا أدب لغـة التةصـص مـا ةـالل  ـرض تـاريةي لمراحـل األدب والـذي  يـتم    تعطي مذ
 بر دراسة بعض النصوص األدبية لمةتلف الحقب األدبيـة والتـي تفضـي غـي الن ايـة إلـى ةلـق تصـور شـامل  ـا أدب بلـد 

 ية الضرورية.التةصص غضاًل  ا إكساب الطالب  المفردات  األدب
 

 

 ساعات معتمدة( 3)                            ايطالي (2قواعد ) 2203323
 (  2203099) امتحان الكفاءة او مادة اللغة اليطالية المكثفة  متطلب السابق :ال

كثـر صـعوبة مـذا المـاد  أنمـاط الجمـل األ تعالجُتعمق مذ  الماد  وتزيد معرغة الطالب بالجوانب النحوية والصرغية . 
 الطلبة  لى التواصل ما ةالل الم ارات األربعة بصور  غا لة . تمكياوالقوا د األصعب واألشمل ،  وذل  ب دف 

 

 

 ساعات معتمدة( 3)                            اإليطالية اللسانيات 2203324
 2203227)) تطلب السابق :مال

 تعـالجوانعكاسـاتي  لـى مف ـوم اللغـة بشـكل  ـام .  إضـاغة إلـى ذلـ  ،  الماد  مف وم اللسـانيات الحديثـة تتناول مذ   
الماد  الحقول اللغوية النظرية والتطبيقية الواقعة ضما إطار  لم اللغويات ،  ومن ا  لم األصـوات  و لـم المعـاني   وغيرمـا 

 . 

 
 
 
 

 ساعات معتمدة( 3)                   ايطالي  (1قواعد ) 2203226
 (2233117)ابق : متطلب السال

بصور  معمقة .  ويدرل الطلبة القوا ـد األساسـية غـي اللغـة  الكلمة االيطالية وتصريف اتركز مذ  الماد    لى شكل 
نصـوص متعـدد  الموضـوع والطـول والصـعوبة ب ـدف  الماد  . تةتارويتم تدريب م  لى استةدام ا غي أنماط الجمل اإليطالية

 فة.إبراز القضايا النحوية المةتل
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 ساعات معتمدة( 3)                         الفكر اليطالي المعاصر 2203330
 (2203228)متطلب السابق: ال

إضـاغة إلـى  ،يدرل الطلبة غي مذ  الماد  دراسة  ميقة لتيارات أدبية غي األدب االيطالي بعد الحرب العالمية الثانية
 المعاصريا الذيا أثروا غي الفكر اإليطالي تأثيرًا واضحًا.رموزما، وتركز الماد   لى أمم النصوص والكتاب 

 
 

 ساعات معتمدة( 3)                        في مجال السياحة  اإليطاليةاللغة 2203338   
 (2203225) سابق :المتطلب ال

غـي مـذا  كسـابي المفـردات المسـتةدمةإللغـة التةصـص غـي مجـال السـياحة  مـا اسـتةدامالماد  الطالب    مذ تمكا
المجـــال اللغـــوي إضـــاغة إلـــى تزويـــد  بمعرغـــة شـــاملة ومفصـــلة   ـــا المواقـــع  الســـياحية الوطنيـــة إلـــى جانـــب بعـــض األمـــاكا 
الســياحية غــي بلــد لغــة التةصــص ، يــتم تحقيــق مــذ  األمــداف والتطلعــات مــا ةــالل بعــض النشــاطات المن جيــة واألكاديميــة  

رض اغـالم  ـا المنـاطق السـياحية إضـاغة إلـى تزويـد  بنصـوص  ـا مـذا التي يةضع ل ا الطالب داةـل القا ـة الصـفية كعـ
 المجال. 

 

 
 ساعات معتمدة( 3)                            في مجال القتصاد اإليطاليةاللغة  2203339

 (2203225) سابق  :المتطلب ال
القتصـاد ويشـرح ال يكـل القوا ـدي بالمفردات والتعـابير المتةصصـي المسـتةدمة غـي مجـال ا االماد  تعريف تقدم مذ   

ى االتصــال غــي لــ ب للنصــوص العلميــة ، وت ــدف مــذا المــاد  أيضــا إلــى التعزيــز مــا قــدر  الطالــ الةــاص الــذي يعتبــر دلــيال
االقتصادية والمصادر األةرى التي تشكل لديي ذةيـر  لغويـة غنيـة  التةصص . ويتعلم الطالب كذل  كيفية استعمال المعاجم

 اد المةتلفة .ـقتصمجاالت اال غي

 

   
 
 
 
 

 ساعات معتمدة( 3)                  نهاية القرن التاسع عشر  اليطالي حتىاألدب 2203340   
  (2203336)متطلب سابق :

مـا  صـر ابتـداًء  االيطـاليالماد  الطالب بشكل مفصل ومعمق  لى حقبتـيا ممـا مـا أمـم حقـب األدب   تعرف مذ
مــا ةــالل أشــ ر األ مــال األدبيــة التــي ولــدت غــي مــذ  الفتــر ، يتعــرف الطلبــة   صــر التنــويرل ومــرورًا بتطــور  ةــال الن ضــة

 كذل  إلى أمم نقاد العصر.
 

 ساعات معتمدة ( 3)       المفردات والتعابير اللغوية / ايطالي     2203419
 ( 2203228سابق )المتطلب ال
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بالبنـاء اللغـوي ومـي مـا االمميـة بمكـاا ذلـ  اا المصـطلحات المركبـة  ترتبط مذ  الماد  ارتباطـا وثيقـا بعلـم المعـاني و القتـي
المكتوبة من ا او المحكية والتعابير اللغوية غي اللغات الالتينية تعد ما اكثر الظوامر اللغوية إ ماال غي سياقات اللغة سواءا 

ابير التـي اكتسـبت دالالت ةاصـة ومعـاني . اما المصطلحات المركبة والتعابير اللغوية التي سيشمل ا المسـاق غ ـي تلـ  التعـ
معينـــة ابتعـــدت  ـــا المعـــاني الحرغيـــة ل ـــذ  المصـــطلحات لتكتســـب معـــاني مجازيـــة . وتعـــد مـــذ  المصـــطلحات مـــا المشـــاكل 

 الظامر  والمتكرر  التي يعاني من ا الطلبة العرب  ند تعلم اللغات الالتينية .
 

 ساعات معتمدة( 3)                  (عربي -( )إيطالي1الترجمة ) 2233342
  (2203228)سابق : التطلب مال

المــاد  الطلبــة بمشــاكل الترجمــة وطــرق التغلــب  لي ــا .  كمــا يتطــرق إلــى اســتراتيجيات الترجمــة المةتلفــة تعــرف مــذ  
.   وبعــض مبادئ ــا العامــة ويقــوم الطلبــة بترجمــة نصــوص مــا كاغــة نــواحي الحيــا  بتركيــز  لــى األةبــار والمقــاالت الصــحفية

  .إلى العربية االيطالي ويقوم الطلبة بمقارنة وتحليل النصوص المترجمة ما 

 

 

 ساعات معتمدة( 3)                   / ايطالي قراءة وحوار  2203424

 (2203227)تطلب السابق :مال 
تنتاجية مـا ةـالل تسا د الماد  الطالب  لى اكتساب ملكة الحـوار والنقـا  إلـى جانـب الم ـارات االسـتيعابية و االسـ

استةدام بعض النصوص المنتقا  ، و رض ا بأسلوب من جي تحليلي يـتمكا الطالـب مـا التعـرف  لـى بنيـة وتركيـب الـنص 
غي اللغة األةرى إضاغة  إلى إدرا  داللة المفـردات والعبـارات بشـكل يمكنـي مـا االسـتةدام األمثـل ل ـذ  المفـردات والتراكيـب 

 اللغوية .
 

 
 ساعات معتمدة( 3)                                   اإليطاليةخاص في اللغة موضوع  2203425

 (2203225 ( سابق:المتطلب ال
 

المــاد  الطالــب بإحــدى الجوانــب اللغويــة للغــة التةصــص  لــى نحــو معمــق ومفصــل بحيــث يــتم التنويــع   تعــرف مــذ
ةتيـار الموضــوع مـا بـيا العديــد مـا القضـايا اللغويــة باةتيـار الموضـوع حسـب مــا تقتضـيي احتياجـات الطلبــة اللغويـة. ويـتم ا

 .   اإليطاليةالم مة المتصلة بواقع اللغة 
 

 ساعات معتمدة( 3)                                   كلغة أجنبية اإليطاليةتدريس اللغة          2203426
 (2203228): سابق المتطلب ال

ن جيـات المةتلفـة المتبعـة لتـدريل لغـة التةصـص األجنبيـة إضـاغة لتعريفـي الم تكسـبيالماد  الطالـب  لميـًا و   تعد مذ
بأغضل المنامج المتبعة والناجحة غي مذا المضمار. يتم تحقيق مذ  األمداف ما ةالل دراسة نظريـة يتلقامـا الطالـب داةـل 

لم سسـات التـي تـدرل ب ـا القا ة الصفية إضاغًة إلى تطبيق  ملي تحت إشـراف مـدرل المـاد  يقـوم بـي الطالـب غـي إحـدى ا
 لغة التةصص كلغة أجنبية.

 

 

 ساعات معتمدة( 3)                     اليطاليموضوع خاص في األدب   2203430
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 ( 2203336) متطلب السابق :ال
 ، ةق إليـي غـي ةطـة الطالـب الدراسـييةتار أستاذ الماد  باالتفاق مع رئاسة القسم والطلبة موضـو ًا أدبيـًا لـم يـتم التطـر 

بحـث حـول موضـوع  ةيطلـب مـا الطلبـة كتابـ .وقد يكـوا الموضـوع متعلقـًا بنظريـة أو مدرسـة أو حركـة أو حقبـة أدبيـة معينـة
 متصل بمحتوى الماد .

 
 ساعات معتمدة( 3)                   الحديثاألدب اليطالي  2203416

 ( 2203336) سابق :المتطلب ال
اال تبار   يا غي القرا العشريا مع األةذ غي االيطالياالتجامات الرئيسية لادب  موضوع مذ  الماد  مو دراسة        

و تتم مذ  الدراسة ما ةالل نصوص أدبية ممثلة لكل مذ   الحديثةاألدبية  المدارلاألنواع األدبية المةتلفة و كذل  
 المظامر.

 

 

 ساعات معتمدة( 3)                            في مجال الصحافة والعالم            اإليطاليةاللغة 2203438   
 (2203225) سابق :المتطلب ال

تعطــي مــذ  المــاد  غكــر  مفصــلة  ــا وســائل اإل ــالم العالميــة وةصوصــا غــي بلــد لغــة التةصــص وذلــ  مــا صــحف 
وسـائل  . ويـتم اةتيـار نصـوص مةتلفـة مـالنقـل المعلومـاتومجالت وغضـائيات وانترنـت وكـل مـا يمكـا اسـتةدامي كوسـيطة 

 اإل الم والصحاغة بغرض دراسة لغت ا وأسلوب ا.

 

 
 ساعات معتمدة( 3)                                 اإليطاليةحضارة ال 2203439

 (2203225)متطلب السابق :  ال
  لنتـاثاوتأثيرمـا  لـى  اليطاليـا الماد  بشـيء مـا التفصـيل إلـى السـمات التاريةيـة والجغراغيـة واالجتما يـة تتطرق مذ 

. يــدرل الطالــب بعمــق بعــض األدبــي والتطــور الفكــري . ويــتم التعــرف  لــى مــذ  الســمات مــا ةــالل نصــوص أدبيــة شــائعة
 غي العصور المةتلفة. اإليطاليةميزات الثقاغة 

 

 
 
 

 ساعات معتمدة( 3)                                      ايطالي( –( )عربي 2الترجمة ) 2233442   
  (2203228) سابق :متطلب الال

ُتطلع مذ  الماد  الطلبة  لى الصعوبات الةاصة بالترجمـة مـا اللغـة العربيـة إلـى اللغـة األجنبيـة وتـوج  م إلـى سـبل تحسـيا 
ما ةالل الترجمة .  ويركز الماد   لى ترجمة نصوص مةتلفـة غـي مجـال  اإليطاليةمقدرت م  لى التعبير الكتابي غي اللغة 

المجـــاالت األةـــرى ،  إضـــاغة إلـــى الوثـــائق متعـــدد  األغـــراض . كمـــا يقـــوم الطلبـــة بمقارنـــة النصـــوص الصـــحاغة واإل ـــالم و 
 . المترجمة بنصوص ما اللغة األم


