
كلّية اللغات األجنبّية
 انطالقًا من إيمان جامعة آل البيت بأهمّية الّلغات في االنفتاح على
الحضارات وتعّرف مختلف الثقافات، ُأّسست كلّية اللغات األجنبّية عام

2022 من رحم الكلّية األّم؛ كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية.
 

  لم يكن ذلك فصًال لتخّصصات الّلغات عن تخّصصات كلّية اآلداب، بل
كان والدًة لكلّية جديدٍة من كلّية عريقة لها جذورها في جميع

جامعات العالم؛ فال تاريخ بال لغاٍت، وإن كانت الجغرافيا ترسم حدودًا
سياسية، فإّنها ال ترسم حدودًا للغة. والّلغة العربية هي لغة وتاريخ
وثقافة ال يمكن ألّي جغرافيا ان تخط حدودًا لها. ولكن تفرض طبيعة
تخّصصات الّلغات سياسة إدارّية قد تختلف عن باقي التخّصصات لذلك
جاءت فكرة إنشاء كلّية الّلغات األجنبّية بعد زيادة اإلقبال على هذه

التخّصصات.
 

  تضم كلّية الّلغات األجنبّية أربعة أقسام: قسم الّلغة اإلنجليزّية
وآدابها، وقسم الّلغة الفرنسّية، وقسم الّلغة اإلسبانّية، وقسم الّلغة
اإليطالّية. حيث يمنح قسم الّلغة اإلنجليزّية درجة البكالوريوس في
الّلغة اإلنجليزّية وآدابها، ودرجة الماجستير في تخّصص الّلغوّيات

وتخّصص النقد واألدب. كما يمنح قسم الّلغة الفرنسّية درجة
البكالوريوس في الّلغة واألدب / فرنسي – إنجليزي، ويمنح قسم الّلغة

اإلسبانّية درجة البكالوريوس في الّلغة واألدب / إسباني – إنجليزي،
ويمنح قسم الّلغة اإليطالّية درجة البكالوريوس في الّلغة واألدب /

إيطالي – إنجليزي.
 

  ما ُيميز تخّصصات الّلغات األجنبّية األوروبّية في هذه الكلّية أنها
تؤّهل الّطالب في الّلغة اإلنجليزّية إلى جانب الّلغة األوروبّية التي

يختارها؛ وذلك لتفتح له مجاالت أوسع في سوق العمل.
 

  يقوم على تدريس مختلف الّلغات األجنبّية في الكلّية أساتذة أصحاب
خبرٍة واسعٍة في مجال تدريس األدب، والّلسانيات، وأساليب تدريس

الّلغات للناطقين بغيرها، ومجاالت لغوّية أخرى. حيث تلقوا علوم الّلغة
في عّدة جامعات أجنبية: أمريكّية، وأسترالّية، وأوروبية، وغيرها من
الجامعات العريقة. كما يعكف أعضاء الهيئة التدريسّية في الكلّية

على البحث العلمي إلى جانب العملّية التدريسّية، فحّصلوا رتبًا علمّية
مختلفة؛ فمنهم األستاذ الدكتور، واألستاذ المشارك واألستاذ

المساعد، كما يشاركون في مؤتمرات علمّية داخل األردن وخارجه.

البكالوريوس:
 اللغة اإلنجليزية وآدابها

اللغة واألدب / فرنسي – انجليزي 
اللغة واألدب /اسباني – انجليزي 
اللغة واألدب / ايطالي– انجليزي 

 
الماجستير: 

اللغة اإلنجليزية: اللغويات
اللغة اإلنجليزية: األدب والنقد

اهداف الكلية وقيمها
 

االلتزام بمعايير ضمان الجودة في عملية التدريس والبحث العلمي واإلدارة.
 تطوير برامج الكلية واستحداث برامج جديدة نوعية

 تأهيل الطلبة في اللغة االنجليزية  وبعض اللغات األجنبية األخرى
تنمية اعتزاز الطلبة بمكونات الهوية األردنية والعربية واإلسالمية

 تعزيز احترام الطالب للثقافات العالمية
 تشجيع الهيئة التدريسية والطلبة على االنفتاح على األنشطة الوطنية
والدينية، والعلمية المتخصصة محليًا و دوليا، والمشاركة فيها وتنظيمها

األستاذ الدكتور محمد يوسف الخطيب
عميد كلية اللغات االجنبية

الهاتف: (6297000-2-962)-الفرعي (2250)
البريد اإللكتروني:

mohalkhatib@aabu.edu.jo
fflang@aabu.edu.jo 


