
كلية اآلداب

سابعاً: أحرزت الكلية املركز األول في امتحان الكفاءة اجلامعية 

األردنية؛  اجلامعات  مستوى  على  مرّة  غير  العربية  اللغة  في 

الرسمية واخلاصة.

ثامناً: أعدّ أعضاء هيئة التدريس في الكلية مجموعة وفيرة من 

من   ً وعددا محكمة،  مجالت  في  املنشورة  العلمية  البحوث 

صة. الكتب املتخصّ

تاسعاً: قدّمت الكلية خدمات مميزّة للمجتمع احمللي في ميادين 

مختلفة، منطلقة من رؤية اجلامعة ورسالتها.

اتصـــــــل بنــــــــا :

هــاتف : 962-5-3821100+

  فــرعي : - رئيس القسم : 1339  - سكرتيرة القسم : 1315

فاكس : 962-5-3821120+

arts@zu.edu.jo  : بريد إلكتروني

ص. ب ( 132222 الزرقاء 13132 األردن )

كانت على النحو اآلتي :

(احتاد  اآلداب  كليات  عمداء  مؤمتر  الكلية  استضافت  ثانياً: 

جامعات الدول العربية) في الفترة ٤-٣ نيسان ٢٠١١م. املوسوم 

بـ (كليات اآلداب: الراهنية واملرجتى).

كتاب،  ألفضل  الزرقاء  جامعة  جائزة  الكلية  نظمت  ثالثاً: 

انتقلت هذه املهمة  وأشرفت عليها، منذ تأسيس اجلائزة حتى 

لعمادة البحث العلمي 2010/2009م.

رابعاً: تُقيم الكلية أياماً علمية سنوية، تتناول قضية أو جانباً 

من جوانب احلياة االجتماعية واإلنسانية، كان آخرها حتت عنوان: 

اآلداب تهذيب الوجدان وغداء العقول.

خامساً: عقدت الكلية ندوات ولقاءات ثقافية وأكادميية كثيرة.

اخملتلفة؛  اجلامعة  األنشطة  في  الكلية  شاركت  سادساً: 

كالترجمة، وإعداد التقرير السنوي، والبحث العلمي، وورش عمل 

هادفة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

التاريخ

1998/5/13-12

1999/5/6-4

2000/5/3-2

2003/5/9-8

2004/5/20-18

2007/12/14-13

2010/12/1-11/30

2011/3/30-28

عنوان املؤمتر

القدس في اخلطاب املعاصر

األدب اإلسالمي: الواقع والطموح

الترجمة نافذتنا على العالم

التطور الثقافي في األردن وفلسطني

حضارة األمة وحتدي املعلوماتية في القرن العشرين

املكتبة مصدر املعرفة والتنمية: الواقع والطموح

اللغة العربية: املاضي احملمود واملستقبل املنشود

اللغة اإلجنليزية: آفاق البحث العلمي املعاصر



األهــــــداف :

لوطنه،  محب  األخالق،  حسن  الشخصية،  قوي  جيل  إعداد   -1

مؤمن بوحدته الوطنية، مدرك النتمائه ألمته العربية، متمسك 

بعقيدته السمحة.

واحلفاظ  اجمليد،  القرآن  لغة  العربية  اللغة  العمل على نشر   -2

عليها لغة للحياة في ميادينها اخملتلفة.

3- تدريس اللغات األجنبية، كونها وسيلة من وسائل التعليم 

والتعلم، لنقل ما عند العالم من فكر وثقافة إلى لغتنا، ونقل 

ما عندنا من أثر أصيل إلى األمم األخرى؛ للتعريف مبا لنا من ماضٍ 

مجيد مشرق، ومستقبل نرجو أن يكون كذلك.

قيم  يحملون  الذين  مجاالتهم-  -في  صني  املتخصّ إعداد   -4

بأمانة  املسؤولية  حتمل  على  والقدرة  واإلميان،  والعمل  العلم 

وإخالص.

والندوات  احملاضرات  بعقد  اجملتمع،  تنمية  في  اإلسهام   -5

العلمية، واالنفتاح على اجملتمع احمللي.

أقسام الكلية :

في الكلية ثالثة أقسام علمية، هي:

- اللغة العربية وآدابها.   - الترجمة.   - اللغة اإلجنليزية وآدابها.

علماً بأن الكلية كانت تضم أقساماً أخرى في فترات مختلفة، 

م بعضها إلى كليات أخرى، وبعضها اآلخر استقل في  ولكن ضُ

كليات خاصة.

برامج الكلية ودرجاتها العلمية :

تقدم الكلية برامج في البكالوريوس وأخرى في املاجستير؛ على 

النحو اآلتي:

برامج البكالوريوس في :

1- اللغة العربية وآدابها.

2- اللغة اإلجنليزية وآدابها.

3- الترجمة.

برامج املــاجستير في :

1- األدب اإلجنليزي: مساري الرسالة والشامل.

2- اللغويات اإلجنليزية: مساري الرسالة والشامل.

التجهيزات واخملتبرات :

- مختبرات لغات.

- مختبر ديجتال.

البحث العلمي وخدمة اجملتمع :

مؤمترات  ثمانية  الزرقاء  جامعة  مقر  في  الكلية  عقدت   :  ً أوال

تناولت  واحد كل سنتني،  مؤمتر  بواقع  1998م،  عام  منذ  علمية 

جوانب مختلفة في احلياة، 

مقدمــــــة :

ا، حتى  ا وكيفً أنشئت كلية اآلداب عام 1994م، ومنت وتطورت كمًّ

غدت من أهم كليات اجلامعة وأكبرها، من حيث أعداد الطلبة 

في  مؤسس  عضو  وهي  األكادميية.  والتخصصات  واملدرسني 

احتاد  عن  املنبثقة  العربي،  الوطن  في  اآلداب  كليات  جمعية 

حققت  وقد  العربية.  الدول  جلامعة  التابع  العربية؛  اجلامعات 

الكلية خالل مسيرتها املباركة منجزات كثيرة ومهمة.

وقد جتاوز عدد اخلريجني في كلية اآلداب (2500) طالب، ويبلغ عدد 

أعضاء هيئة التدريس (34) مدرسا من حملة شهادة الدكتوراه 

جامعات  من  األكادميية،  التخصصات  من مختلف  واملاجستير، 

مرموقة عاملياً، ولهم مؤلفات وبحوث في مجال تخصصهم.

تبعا  واإلجنليزية؛  العربية  باللغتني  الكلية  في  املواد  وتدرس 

للقسم.

الرؤيــــــة : 

احمللي  املستويني  على  ومجتمعية  تعليمية  خدمات  تقدمي 

الكلية  تخصصات  في  مؤهلني  طلبة  وتخريج  واإلقليمي، 

اخملتلفة من حملة البكالوريوس واملاجستير، قادرين على تلبية 

حاجات سوق العمل األردنية والعربية، وإسهام الكلية في جعل 

اجلامعة مصدر إشعاع حضاري للفكر والثقافة والعلوم.

الرسالــــــة :

والبحثية،  التعليمية  برامجها  تطوير  على  الكلية  تعمل 

ومعرفة املؤشرات املستقبلية التي تساعد الطالب في احلفاظ 

وحتقيق  عالية،  جودة  ذات  علمية  خدمات  وتقدمي  هويته،  على 

التوازن بني األصالة واملعاصرة. لتخريج أجيال قادرة على التفاعل 

اإليجابي مع مجتمعاتها، وتطويرها نحو األفضل.


