
 

 

 اللغة العربية وآدابها بروشور برنامج البكالوريوس في 

 اسم التخصص:   •

 اللغة العربية وآدابها  بكالوريوس

 

 :تعريف مبسط عن التخصص •

وهو   ،(1999/2000) في مطلع الفصل الدراس ّي األول للعام الجامعيّ  وآدابها اللغة العربية  قسم تأسس 

فاء    في املستويات اللغوية  طلبته وتنمية مواهبهم ومهاراتهميحرص منذ يومه األّول على إعداد  
ْ
ليكونوا أك

ينطلقون،   القسم  خّريجي  فإّن  ولذلك  الحياة؛  ومهارات  والثقافّية  والتدريسّية  البحثّية  الجوانب  في 

ة مجاالت العمل املتاحة بكفاءة وتمّيز،
ّ
 وُيكمل عدد منهم مسيرته التعليمية في الدراسات العليا.  في كاف

 

 :مجاالت عمل التخصص •

 عليمالت ✓

 اإلعالم والعالقات العاّمة التحرير الصحفي  ✓

 التدقيق اللغوي  ✓

 تعليم الناطقين بغيرها  ✓

 العمل مع السفارات واملراكز املتخصصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

 املؤسسات العلمية و البحثية ✓

املكتوبة    العمل لدى املؤسسات و املراكز اللغوي لألبحاث و املنشورات  التدقيق  في  البحثية 

 .  باللغة العربية



 املؤسسات الخاّصة  ✓

 . لدى بعض الشركات الكبيرة في مجال إعداد املخاطبات و التقارير و غيرهاالعمل 

 املؤسسات الحكومية والوزارات ✓

 الكتب الرسمية. الحكومية في مجاالت تخص إعداد التقارير و  مختلف الوزارات و املؤسسات   العمل لدى 

   من القسم:التعريف بعضو هيئة تدريسية  •

أستاذ    ،(اللغة العربية وآدابهاقسم  ةرئيس ) نداء مشعل:  ةالدكتور 

اللغة  على الدكتوراه في  ةحاصلمساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، 

عضو في ، 2014عام  واألدب الحديث(العربية وآدابها )تخصص النقد 

العديد من   ا له. جمعية النّقاد األردنيين، ورابطة الكّتاب األردنيين

 -النقد األدبية محكمة في مجال: لميّ األبحاث املنشورة في مجالت ع

إضافة لكتاب:   والشعر الحديث الرواية العربية الحديثةخاّصة 

  الوصف في تجربة إبراهيم نصر هللا الروائية. 

 التعريف بأحد خريجي التخصص:   •

اللغة العربية  البكالوريوس في  ، حاصل على الدكتور ربيع محمود ربيع

اللغة  في   اجستير، وعلى امل2011عام   من جامعة فيالدلفيا وآدابها  

وعلى الدكتوراه من الجامعة   ،2015جامعة اليرموك  –العربية وآدابها  

  2020عام  –األردنية  
ً
أستاذ مساعد في علم الداللة  ويعمل حاليا

لغويات في إحدى الجامعات األردنية، وله عدد من التجارب اإلبداعية  وال

   .في كتابة القصة القصيرة

 

 

 .  ُيدّرسها القسمأهم املواد التي   •

القسم   امل  إلكسابيسعى  خاللالطالب  من  والكفايات  واملهارات  على    عارف  مبنية  دراسية  خطة 

بالتخصص املرتبطة  املعرفية  تؤهل  املجاالت  التي  املواد  من  مختارة  البرنامج مجموعة  يطرح  ، حيث 

قسم املواد التي يدرسها طلبة التخصص إلى: 
ُ
 الخريج للمنافسة في سوق العمل. ت



متطلبات الجامعة التي تساهم في بناء مهارات الطالب اللغوية واالتصال باللغتين العربية   .1

التفكاإل و  مهارات  وتطوير  الطالب  في صقل شخصية  تساهم  أنها  كما  لديه، نجليزية،  ير 

املواطنة حس  القيادة    وتنمية  واالبتكار،  الريادة  والتواصل،  االتصال  مهارات  مثل 

 ومهارات التفكير، والتربية الوطنية. واملسؤولية االجتماعية،

حول   .2 أساسية  بمعلومات  الطالب  تزود  التي  الكلية  والعلوم   املختلفة اآلداب  متطلبات 

 اإلنسانية والفنون وعلم النفس.

تطلبات التخصص التي يتم طرحها بشكل متسلسل حيث تبدأ باملواد العامة واألساسية  م .3

األدب  ومنها على سصصصصصصصصصصص يل املثال ال الحصصصصصصصصصصصصر:  إلى املواد املتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة األك ر عمًقا تنتقلثم 

الجاهلي واإلسصصصصصالمي والعباسصصصصص ي بشصصصصصقيه الشصصصصصعر والن ر، واألدب األندل صصصصص ي والحديث، ومواد  

والبالغة والعروض والصصصصصصصصصوتيات وغيرها من املواد التي تجعل   اللغة مثل: النحو والصصصصصصصصصرف

 لدخول سوق العمل.
ً

 الخّريج مؤهال

عقصصدلى جصصانصصب ذلصصك  إ •
ُ
منتصصدى اللغصصة العربيصصة الصصذي   من خاللاألنشصصصصصصصصصصصصصطصصة الالمن جيصصة  مجموعصصة من    ت

كما يسصصصصصصصاهم القسصصصصصصصم في خدمة  .يسصصصصصصصاهم في صصصصصصصصقل مواهب الطلبة املختلفة وصصصصصصصصقل شصصصصصصصخصصصصصصصصياتهم

ي من خالل أنشصصصصصصصصصصصصصطصة محصددة مسصصصصصصصصصصصصصتمرة، و ي:   املجتمع
ّ
ه لطلبصة  املحل موسصصصصصصصصصصصصصم اإلبصدا  األدبي املوجصّ

املدارس األردنية ووصصصصصصل إلى دورته الحادية عشصصصصصرة، ومهرجان فيالدلفيا للشصصصصصعراء الشصصصصصباب وملتق   

 فيالدلفيا للقصاصين الشباب ووصل كّل منهما إلى دورته العاشرة.

 

 :في جامعة فيالدلفيااللغة العربية وآدابها  اذا تختار دراسة تخصص  مل •

 .تخصًصا رئيسًيا في اللغة العربية وآدابها  البكالوريوس درجة  يمنح .1

ا في التخصص.ألن .2 ا وعمليًّ  نظريًّ
ً

 ه ُيؤهل الطالب تأهيال

3.  
ً

ا ليكون عنصر بناء وعطاء.  ألنه ُيؤهل الطالب تأهيال  سلوكيًّ

 ألنه يتيح للطالب امتالك املهارة الكافية للنجاح في حياته العملية. .4

 

 :  معدل القبول  •

الفرو  ، ويحق لطلبة  % فما فوق 60هو    اللغة العربية وآدابهامعدل القبول في برنامج البكالوريوس في  

 . التخصص االلتحاق بدراسة األكاديمية والشرعية


