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 اللغة الفرنسية واالنجليزية وآدابهما القسم 
 

على معلومات  بناء   الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم،قبل بدء عمليات االرشاد ، تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو 
 الخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة التدريسية المرشد

 عبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلرشاد()على المرشد شطب الش
 

 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب 
 اعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة للمواد الدراسية المرتبطة بمواعيد س 

 
 

 ساعة دراسية( 23الى  0) سنة األولىمستوى الفصل األول/ 
 

 الشعب المتوفرة
 

 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 )الشعبة/الوقت(

   - (1اللغة الفرنسية ) 0406111 1
   - (1) لغويةلفظية و يبات تدر  0406131 3
   - ساسيات اللغة االنجليزية أ 0430110 2

 ساعة دراسية( 23الى  0) سنة أولىمستوى الفصل الثاني/ 
 
 

 الشعب المتوفرة
 
 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 )الشعبة/الوقت(

   (1اللغة الفرنسية ) (3اللغة الفرنسية ) 0406113 1
   (1تدريبات لفظية ولغوية ) (3تدريبات لفظية ولغوية ) 0406133 3
   - مهارات قراءة وتلخيص باللغة االنجليزية  0406314 2

 
 ساعة دراسية( 66الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل األول/ 

 

 الشعب المتوفرة
 
 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 بة/الوقت()الشع

   (3اللغة الفرنسية ) (2اللغة الفرنسية ) 0406312 1
   (3) تدريبات لفظية ولغوية (1قواعد اللغة الفرنسية ) 0406332 3
2 1210220 (1اللغة اإلنجليزية )     االستدراكية اللغة االنجليزية  

 

 

 
 
 
 



 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 
 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 

 QF04/0409-2.0 اآلداب كلية/  اجراءات إرشاد الطلبة- الخطة االرشادية للفصل الدراسي
 

QF04/0503 – page 2/3  

 

 ساعة دراسية( 66الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل الثاني/ 
 

 
 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة قم المادةر  م
 )الشعبة/الوقت(

   (1قواعد اللغة الفرنسية ) (3قواعد اللغة الفرنسية ) 0406334 1
   (2اللغة الفرنسية ) (1مهارات محادثة واستماع فرنسية ) 0406316 3
   (1قواعد اللغة الفرنسية ) قراءة فقرة باللغة الفرنسية 0406311 2
4 2220220 (2اللغة اإلنجليزية )     (1اللغة اإلنجليزية ) 

 ساعة دراسية( 09الى  66) سنة ثالثةمستوى الفصل األول/ 
 

 الشعب المتوفرة
 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 )الشعبة/الوقت(

   (3قواعد اللغة الفرنسية )  (3) قواعد اللغة الفرنسية 0406328 1
   قراءة فقرة باللغة الفرنسية مهارات القراءة واالستيعاب الفرنسية 0406219 3
   - مهارات الحوار واالستماع باللغة االنجليزية 0430316 2
   قراءة فقرة باللغة الفرنسية نصوص فرنسية مسرحية معاصرة 0406221 4
   (2اللغة اإلنجليزية ) (1ية )قواعد اللغة االنجليز  0406336 6

 ساعة دراسية( 09الى  66) ثالثةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 

 الشعب المتوفرة
 
 

المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 )الشعبة/الوقت(

   (1قواعد اللغة االنجليزية ) كتابة فقرة باللغة اإلنجليزية 0406211 1
   نصوص مسرحية فرنسية معاصرة ليل النصوص األدبيةتح 0406223 3
   - مدخل إلى األدب االنجليزي 0406342 2
   (2قواعد اللغة الفرنسية ) ( : الفقرة 1التعبير الكتابي الفرنسي) 0406263 4
1 اختياري تخصص - 6     

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 122الى  00) رابعةسنة مستوى الفصل األول/ 
 
 

 المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م

   تحليل النصوص األدبية (1تاريخ األدب الفرنسي) 0406422 1
   مهارات القراءة واالستيعاب الفرنسية باللغة الفرنسية   قضايا معاصرة 0406461 3
   - مدخل إلى اللغويات 0406236 2
   مدخل إلى األدب االنجليزي  صة القصيرةالتحليل األدبي للق 0406440 4
    3اختياري تخصص  - 6
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 ج

 ساعة دراسية( 122الى  00) رابعةسنة مستوى الفصل الثاني/ 
 

 الشعب المتوفرة
المواعيد  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م

 )الشعبة/الوقت(
   (1نسي)تاريخ األدب الفر  (3تاريخ األدب الفرنسي) 0406424 1
   (2قواعد اللغة الفرنسية )  /ف ف/ع و ع ( :1ترجمة ) 0406462 3
   - تاريخ األدب االنجليزي  0403260 2
    2اختياري تخصص  - 4
 
 

  التاريخ  توقيع معد الخطة
  التاريخ  اعتماد رئيس القسم

 
 
 
 
 
 
 


