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 توصيف المقررات

 آ ابه :ربي   الد أ اًل: توصيف مقررات برن مج م جستس اللغ 

 طبيقمراجد ت بال ي  يف امل     املرهج  الت 6000

صةةنفات د تطةةور مةةنهج امل ول يرصةةور األذا املسةةاآ  ال ةةة حمةةاور أساسةةية ؛ فةةاحمل    يعةةاا هةة 

ر األول وينبةه احملةو   .علةوم للسةكاكي   فتةال ال اء مبالبالغية ابتداء بالبيان والتبيني للجاحظ وانته

ي . ويعةرض   لقةاهر اجلرجةان  نةد عبةد ا  عنظم على نضةوج املةنهج البالغةي الةذي جتلةى يف نظريةة الة       

باملصةطلح يف الةرتاث    الثةاني فيخةتص   ا احملةور ن. أمالبالغية اليت تفرد بها البالغيوألبرة القضايا 

عةةدد لةةذي يعةةاني مةةن ت  املصةةطلح  الية البالغةةي مةةن حيةةث التأصةةيل وتعليةةل التسةةمية ، وإشةةكا      

قضةايا بالغيةة    ثالةث فيقةف علةى   حملةور ال اأمةا  مسميات املصطلح الواحةد ، واةدواجيةة املفهةوم . و   

ديثةة وفةق آليةة    ص القدميةة واحل يف النصةو وم ، لصورة الفنية يف القرآن الكةري تطبيقية ، ءو   ا

يةة وءويةة ،   ني قضةايا بالغ تكامل ب القةعحتليل معاصرة . وحيرص احملور الثالث على حتقيق 

 ضايا. قلاوغريهما من  فيدرس بالغة التقديم والتأخري ، وبالغة احلذف ،

 نظري( 3  ت د ا ت مدس  3مر ئج البحث األ بي  اللغوي:  6001

يار عنةوان  عزيز  قافة اختن حيث تلمي ميهدف هذا املساآ إىل توضيح أساسيات البحث الع

واصةفات املنهجيةة   املراجةع ، وامل ملصادر وائمة البحث ، وتريقة التو يق يف احلواشي ، وترتيب قا

ث وخاصةة مهةارات   احة عليةا لةدى الب  هارات الامل اليت تشتمل عليها مقدمة البحث وخامتته . وتعزيز

نةةاهج البحةةث القدميةةة عةةرض املقةةرر ملويم . ويالتقةةوالتحليةةل والتعليةةل والةةربط واالسةةتنتاج واملواةنةةة 

املنهج األسةلوبي  بحةث احلديثةة كة   نةاهج ال رر مبكاملنهج التةارخيي واملةنهج النفسةي . وُيعةرف املقة     

نةاهج الةيت   هةم وفةق امل  مالئةهم أمةام  حبةا  أوالبنيوي والسيميائي والتفكيكي . ويعةرض الطةالب   

 سبق ذكرها . 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: قض ي  حنوي  6002

يهدف هةذا املسةاآ إىل تنميةة قةدرة الطةالب علةى مناقشةة قضةايا ءويةة طتةارة . وحيةرص            

أسةةتاذ املقةةرر علةةى اختيةةار قضةةايا ءويةةة ، وتوةيعهةةا علةةى الطةةالب . وينبغةةي أن تكةةون القضةةايا    

عد إشكالي يظهر فيه تعدد آراء علماء النحةو بهةدف إظهةار قةدرة الطالةب      النحوية املختارة ذات ب

على النقةاش واحلةوار حةول القضةية النحويةة املختةارة . وتعزيةز مهةارة الطالةب يف الةدفاع عةن رأي            

ءوي ، واستبعاد الرأي املقابل . ومن أبرة القضةايا النحويةة الةيت تنسةجم مةع هةدف املسةاآ تةأ ر         

اليونةةاني ، وأسةةباب اخلةةالف بةةني البصةةريني والكةةوفيني ، وتةةأ ري هةةذا        النحةةو العربةةي بةةالنحو  
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اخلةةالف علةةى تعلةةيم النحةةو ، وآراء النحةةاة يف قضةةايا العامةةل النحةةوي ، وعلةةل النحةةو ، واخةةتالف  

 مسميات مصطلحات النحو ، والتقديم والتأخري ، وغريها من القضايا .

 نظري( 3   ت مدت د س ا 3نصوص للتطبيق اللغوي  الصريف  الرحوي:  6003

ملنقطةةع عةةن صةةريف والنحةةوي اغةةوي والد الليهةةدف املسةةاآ إىل جتةةاوة دراسةةة املثةةال أو الشةةاه 

ة القضةايا  سةاآ علةى دراسة   ملاوهلةذا حيةرص    النص الذي حتفةل بةه املصةنفات النحويةة والصةرفية .     

ديثةة ،  ة وحفةات أدبيةة قدمية   ة من مؤلتارطاللغوية والنحوية والصرفية من خالل نصوص كاملة 

ابةع  ورسةالة التو  ،مةات اهلمةذاني   ي ، ومقالمعةر ءو البيان والتبيني للجةاحظ ، ورسةالة الغفةران ل   

تفسةري ، ءةو   ارة من كتةب ال نصوص طتم .ووالزوابع البن شهيد . وطتارات من القرآن الكري

ا لةةى ربةةط القضةةاي عاملسةةاآ  حيةةرصوالكشةةاف للزطشةةري ، ويف ظةةالل القةةرآن لسةةيد قطةةب .   

 لي .لدالاة والصرفية املستخرجة من النصوص بالسياآ النحوي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: فقه اللغ    اللس ني ت( 6004

للغةات  افيعةرض خلصةائص    حلةديث ؛ اني اجيمع املساآ بني قضايا فقه اللغةة والةدرس اللسة   

ل ، والةةةدخي فظةةةي ، واملولةةةد رتاك اللاالشةةةوالسةةةامية وموقةةةع اللغةةةة العربيةةةة منهةةةا ، والةةةرتادف،   

. ويعتين املساآ بقضةايا   لة بفقه اللغةذات الص ضاياواالةدواجية والثنائية اللغوية ، وغريها من الق

 اللساني .  سروميادين الد لسانية حديثة ، ءو   مناهج علم اللغة احلديث ،

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: األصوات الدربي   القراءات القرآني  6005

ية مثل  نظريةة  وتي للغة العربظام الصن النمب عليا ومسائل متقدمة يتناول هذا املساآ جوان

م، والتطةةةور والتنغةةةي يب  كةةةالنرب(، والفةةةونيم الرتكةةةييب وغةةةري الرتكةةةيPhonemeالفةةةونيم )

يتنةةاول نشةةأة  يةةة وغريهةةا.  ةةم ات اللغوألصةةواالصةةوتي والنظةةام املقطعةةي يف اللغةةة العربيةةة ووصةةف   

هجات العربيةةة لصةةوتية يف اللةةاالظةةواهر وات، راءات واللةةهجالقةةراءات القرآنيةةة، والصةةلة بةةني القةة 

 لقرآنية.قراءات ا الوالقراءات القرآنية ، ودراسة اللهجات العربية يف

 3  س ا ت مدت د  3 : ليوينصوص ختصصي  نقدي   لغوي  ب للغ  االجن 6006

 نظري(

بيني مةن أمثةال   الغةر  لمةاء اللغةة  نقةاد وع ري اليتضمن املسةاآ نصوصةًا باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاه     

تةةار خيرس املسةةاآ أن يةةرتك ملةةد وسةةكي إليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد وتشوم    

ليب واملعاجلةات  الةب علةى األسةا   يطلع الطلهم، النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤالء أو غري

 بنفسه.ان لوج هذا امليدوتمكن من تى ياحلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية ح
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 3  سةةة ا ت مدت ةةةةد   3:  كتةةة ب مةةةن الكتةةةب الرحويةةة   اللغويةةة  القدميةةة       6008

 نظري(

وض يف تةةاب( . وقبةةل اخلةة ة  )الكهور بةةُيةةدرس الطالةةب يف هةةذا املسةةاآ كتةةاب سةةيبويه املشةة   

ن أمحةةد بةةقتةةه باخلليةةل  كتةةاب وعالا المضةةمونه يتعةةرف إىل حيةةاة سةةيبويه وكيفيةةة تأليفةةه هةةذ   

تلةةف طاب سةةيبويه يف صةةا مةةن كتةةنصو اب إلينةةا.  ةةم يتنةةاولالفراهيةةدي وكيفيةةة وصةةول الكتةة 

ارس مةةن اآ ليةتمكن الةةد طتةةه للمسةةخيف  قضةايا النحةةو والصةرف علةةى ءةةو مةا يقرتحهةةا األسةتاذ    

ا ومعرفةةة رس علةةى قراءتهةة ويةةة ويتمةة النحوالةةدخول يف عةةام الكتةةب القدميةةة واألصةةول اللغويةةة     

النحويةة. وميكةن أن   ايا اللغويةة و يف القض هعينأسلوبها ومصطلحاتها ألنها النبع الذي ال ينضب م

ني سةةيبويه ا الةيت كانةت بة   يقةة نفسةه  الطربيكةون املسةاآ حةوارا مسةتمرا بةني األسةتاذ والةةدارس       

 صيل للنحو العربي.يبويه يف التأأهمية س دراكإوأستاذ  اخلليل حبيث ينتهي احلوار املربمج إىل 

 ي(نظر 3  س ا ت مدت د  3: مر ئج حتقيق الرصوص 6009

راجةه ونشةر .   بي واللغوي وإخاث األدالرت يتضمن املساآ دراسة نظرية وتطبيقية حول حتقيق

يق املعاصرة مستعينا ل مناهج التحقبالتفصي ناوليلم الطالب أوال مبناهج التحقيق القدمية،  م يت

ا لعبةةد النصةةوص ونشةةره اب حتقيةةق  كتةةيف ذلةةك بةةأبرة الكتةةب الةةيت تناولةةت هةةذا اجلانةةب مثةةل 

لةدكتور شةوقي   لبحث األدبي لفضلي، واي الم هارون، وحتقيق الرتاث للدكتور عبد اهلادالسال

قيةق  حتغريةاني ومةنهج   لصةادآ ال اتور ضيف وحتقيةق نصةوص الةرتاث يف القةديم واحلةديث للةدك      

 تواب.د الالرتاث بني القدامى واحملد ني للدكتور رمضان عب

 نظري( 3  مدت د  س ا ت 3: ند   يف أصوا الرحو الدربي  جتديده 6010

سات النظرية إىل قراءة مؤسو ، ويسعىلعربيايتناول  املساآ دراسة متهيدية يف أصول النحو 

املعاصرة، ويربة أهم  ظريات اللغويةضوء الن ة يفالنحوية وموجهاتها تنظريا وتطبيقا قراءة تأصيلي

اولةة ابةن مضةاء    سيما حم ديث والديم واحلالق حماوالت التجديد يف معاجلة القضايا النحوية  يف

ع تقةةويم لعصةةر احلةةديث مةة  اعربةةي يف و الالقةةرتيب وأمحةةد بةةن ةيةةد قةةدميًا، ورواد تسةةهيل النحةة     

ضةا عقةد نةدوة    ضةمن املسةاآ أي  ريسةه ويت وتد جهودهم وإجناةاتهم يف تسهيل دراسةة النحةو العربةي   

 قشة.نايه ويعرضه للمفيها رأ يبديومتخصصة يعاا فيها كل تالب بعدا من هذ  القضية 

 نظري( 3  ت د س ا ت مد 3: الم الدالل   املدجم الدربي 6011

يدرس الطالب يف هذا املساآ مقدمة حول علةم الداللةة، وأنةواع الداللةة ذات الصةلة بةاملعجم        

العربي، مثل  الداللةة اللغويةة والنحويةة، والصةرفية واالجتماعيةة مةع دراسةة فةروع الداللةة، مثةل            
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وغريهةا، كمةا يتنةاول بالةدرس مشةكلة الكلمةة املعجميةة ومصةادر          الرتادف،واملشرتك اللفظي

املعةةاجم مثةةل القةةرآن الكةةريم واحلةةديث الشةةريف وكةةالم العةةرب شةةعرا ونثةةرا، واملصةةطلحات        

وتطورها وترعتها، كما يتناول دراسة نقدية ملعاجم معينة )قدمية وحديثة(، يف املنهج والرتتيب 

اسةةة قضةةايا معجميةةة حديثةةة، مثةةل معةةاجم املستشةةرقني      والتبويةةب واختيةةار األلفةةاظ، وأخةةريا در   

واملعاجم غري العربية وأ رها يف املعجم العربي احلديث، واملعةاجم اللغويةة التارخييةة و نائيةة اللغةة       

واالصةطالحية ومةن  ةةم يقةوم الطالةةب بدراسةة عةةدد مةن املفةةردات دراسةة تطبيقيةةة ملعرفةة أصةةوهلا        

 وتطورها الداللي.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :مذائب حنوي  6012

ويةة، وأسةباب   ة املدارس النح م نشأ ، ومنيدرس الطالب يف هذا املساآ نشأة النحو العربي

درسةة البصةرية   ، وأبرةهةا امل املدارس هذ  ظهورها وأشهر أعالمها وكتبهم ومسائل اخلالف بني

الف بةةني ا اخلةةجلتةةه لقضةةاي سةةته ومعادرا والكوفيةةة وغريهةةا مةةن املةةدارس النحويةةة ويسةةتعني يف   

األنبةاري، وبغيةة    ل اخلةالف البةن  يف مسةائ  نصةاف النحويني بالعديد من املصادر واملراجع مثةل  اال 

د  الراجحةةي، ب النحويةةة لعبةة  املةةذاهوس يفالوعةةاة يف تبقةةات اللغةةويني والنحةةاة للسةةيوتي، ودر   

 واملدارس النحوية لشوقي ضيف وغريها.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: موضوع خ ص يف اللغ  6013

تسةعًا مةن   ما يتةيح املسةاآ   ارس ولةذ د الةد يهدف املساآ إىل تنمية جانب التخصص اللغوي عن

واالسةتزادة يف جمةال    بته يف التعمقاجته ورغمل حاالختيارات خيتار منها الدارس أو يوجَّه ملا يك

 تركيز .

ملساآ ضمن شاور مع مدرس اها بالتإحدا تشمل الدراسة قضايا لغوية عديدة خيتار الدارس

 القضايا   على هذ  مثلةما تسمح له خطة الدراسة ومدتها الزمنية ومن األ

، السةياآ(،  ة لغويةة )األدب ي لظةاهر تةارخي حروف املةد بةني القةدامى واحملةد ني، والتطةور ال     

ة، وأ ةر اجملةامع   صةطلحات العامة  دراسةة امل وية، واللغة املنطوقة واملكتوبة، وخصائص اللغة العرب

 الكتابة العربية، يب، دعوى تيسريي، التعرللغومة قراراتها، حلن العامة والتصحيح االلغوية وقي

لتحضةري ملشةروع   عصةر احلاضةر، ا  يةة يف ال لعرباالنحو التوليدي والوظيفي، اجتاهات تعلةيم اللغةة   

اتقني بهةةا، للغةةة لغةةري النةة  ا، تعلةةيم غويةةةمةةؤمتر أو نةةدوة ، دراسةةة توصةةيات مةةؤمترات ونةةدوات ل    

 كالته، املهارات اللغوية وغريها.املصطلح ومش
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3موضوع خ ص يف الرحو :  6014

سةةةتثناء، كاحلةةةال، واال لنحةةةو،ايهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ إىل دراسةةةة موضةةةوعات حمةةةددة يف    

طتةه،  ةم يبحةث    خم األستاذ يف كما يرس ريهاواالشتغال ، والتناةع، واإلضافة واجملرورات، وغ

   قةةدميا العربةةي )شةةعرًا ، واألدبشةةريف القةةرآن الكةةريم واحلةةديث ال الطلبةةة عةةن شةةواهدها يف 

عليها األستاذ  فة الصف ويعلقهد يف غرلشوااوحديثا، وروايًة، وقصًة ومسرحية(  م تناقش هذ  

ملقةةارن والوصةةفي ج التةةارخيي واة  املةةنهختلفةةوالطلبةةة تعليقةةات يف ضةةوء منةةاهج البحةةث اللغةةوي امل  

وعًا مةةن حةةد الطلبةةة موضةة ل فيهةةا أتنةةاوعلةةى شةةكل حلقةةات حبةةث، ي   واملعيةةاري. وتقةةوم الدراسةةة 

 ناقشة.الئه للمم ةماملوضوعات النحوية من خالل حبث معد، فيعرضه أما

 نظري( 6  س ا ت مدت د  6الرس ل  :  6047

حتةةت  رتبطةةة بالتخصةةص،عات اململوضةةوايقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى  

 .رة علنيةن إعدادها بصومالنتهاء عد اصصني، وتتم مناقشتها باشراف أحد االساتذة املتخ

يةةو اللغةة   الرحةةو : ( جمةة ا ترك2حلقةة  حبةةث   6049( + 1حلقةة  حبةةث   6048

 لكل مقرر" نظري( 3  س ا ت مدت د  "3

تنمية ملكةة  واخاته العلمية على من لطالبايهدف املساآ إىل تنمية البحث العلمي، وتعويد 

ضةمن املسةاآ بعةدين     املخالفةة ويت  هةة النظةر  ب وجيد باألدلة والشواهد واسةتيعا احلوار العلمي املؤ

 بعدًا نظريًا وآخر تطبيقيًا.

باملسةاآ مثةل مةنهج     لعامة املتعلقةقضايا اشة ال  فيتوىل فيه أستاذ املساآ مناق البعد النظري -أ

الصةاحلة   وأملةواد البحثيةة   ر بعةض ا اختيةا البحث وإشةكاالته، واختيةار التوصةيات العلميةة و    

يف القسم  علمي الذي جيريوار السة احلللبحث لدراستها. ويشمل البعد النظري كذلك درا

ول فكةرة وخطةة   اجعتهةا أوال بةأ  حةث، ومر البا التطبيقي وتقوميه وتهيئة املادة الةيت سةيلقيها  

زال الختصةةار واالختةة نظةةيم واوالت ومةةنهج حبةةث وفرضةةا علميةةًا، ولتحديةةد مشةةكلة البحةةث   

  لوقت.االقضايا املهمة اليت يتسع هلا  واالقتصار على

فيقدم فيه الطالب/ة ، بتوجيه مةن أسةتاذ املسةاآ، عمةاًل حبثيةًا واحةدًا يف         البعد التطبيقي -ب

جمةةال تركيةةز  وُيطلةةب منةةه حتضةةري  وإلقةةاؤ  ومناقشةةته مناقشةةة علميةةة. وتتنةةوع األحبةةاث        

خطط حبثيةة، أو مشةاريع   واألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية، وإعداد حبوث أو 

ندوات ومؤمترات علمية. ودراسة توصيات مؤمتر أو ندوة وتقوميهةا ونقةد األحبةاث واألعمةال     

العلميةةة الةةيت قةةدمت فيهةةا، وتقةةويم املنةةاهج واملقةةررات الدراسةةية يف طتلةةف املراحةةل وتقةةويم  
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رنةة وحصةر   احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر، واللغةة واإلعةالم والدراسةات املقا      

 مصادر حبث ما وتقوميها علميًا.

الب يف احملاضةرات  وما دَرسه الطة  املادة ن سري م يقدم أستاذ املساآ يف آخر العام تقريرًا ع

 تحان الشامل.يف االم منه النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة

 نظري( 3  دت د مس ا ت  3: قض ي  من األ ب الدربي القديم 6050

ر حتةى نهايةة العصة   وجلةاهلي  العصةر  اتار مدرس املساآ يف كل عةام بعةض القضةايا مةن     خي

الرجةوع إىل   نب املوضوع مةع لكل جوا وعبةالعباسي على أن تكون الدراسة تفصيلية شاملة مست

ديةة حتليليةة أبةرة    الةب معاجلةة نق  عةاا الط يهلي أهم املصادر واملراجع األصلية،  ففي األدب اجلا

ت، مدرسةةة املعلقةةا ولصةةعاليك ارسةةة ب ومدارسةةه كمدرسةةة عبيةةد الشةةعر ومد  مظةةاهر هةةذا األد 

اجلةةاهلي  نسةةوي يف الشةةعرجلمةةال الرة اوظةةاهرة الوصةةف ) الفةةرس، والناقةةة، والقةةوس (، وظةةاه 

لةةى موقةةف  ري الرتكيةةز عسةةالمي، جيةة اإل ومعةةام احليةةاة العربيةةة مةةن هةةذا الشةةعر. ومةةن األدب    

هةا أمةا يف العصةر    الرسائل ومساتفنونها وة وواخلطاب اإلسالم من الشعر والشعر السياسي والغزل

يةة ومدرسةة   رب وأدب الكدوشعر احل لشعراالعباسي فتدرس قضايا مثل الشعوبية والتجديد يف 

 .اهبهالصنعة وشعر احلروب الصليبية والنثر العربي ومذ

 نظري( 3  دت د مس ا ت  3: قض ي  من األ ب الدربي احلديث 6051

نةدرج يف  لقضةايا الةيت ت  ا نمة ويعةرض حزمةة    مفهةومي احلدا ةة واملعاصةرة .   يفّرآ املساآ بةني  

حلةةةةديث اهةةةةات األدب ايةةةةة ، واجتألدبااألدب احلةةةةديث ؛ فيعةةةةرض لنظريةةةةة األدب ، واملةةةةدارس  

دبيةةةة ، ر األجنةةةاس األث ، وتطةةةوحةةةداوموضةةةوعاته ، ومواكبةةةة النصةةةوص األدبيةةةة احلديثةةةة لأل 

دب املطبوع )الورقي ( يت يواجهها األحديات الالتوخرى . والعالقة بني األدب والفنون اإلبداعية األ

 بسبب األدب الرقمي  . 

 نظري( 3  دت د س ا ت م 3: اجت ئ ت الرقد األ بي القديم 6052

يتناول هذا املساآ تطور مفهوم النقد عند العرب واألمم القدمية، وكذلك يتعرف الةدارس  

دية، كما يتعرَّف إىل توجهات النقةاد بدراسةة منةاذج    إىل أعالم النقد القديم، وأهم املؤلفات النق

من الكتب النقدية القدمية، أو قضايا نقدية خيتارها األسةتاذ شةر  أن تكةون متنوعةة وليسةت      

 ابتة يف الرؤية واملنطلقات. ومن ذلةك علةى سةبيل املثةال  نقةد الشةعر يف كتةب الطبقةات، منةاهج          

حةديثًا، الةرتاث النقةدي وحتليةل الشةعر كمةا يف       النقاد يف الطرل حةول مةذاهب الشةعراء قةدميا و    

املوشح للمرةوقي واملواةنة لآلمدي، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، املنهج البياني يف قراءة النص  

 ) عبد القاهر أو القاضي اجلرجاني أمنوذجًا(.
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 نظري( 3  دت د س ا ت م 3: اجت ئ ت الرقد األ بي احلديث 6053

كشةف عةن   ألسةلوبي الةذي ي  ا جوخاصة املنه ، ناهج النقدية احلديثةأبرة امل املساآيعرض   

عي )الصةةوتي( ، ملسةةتوى اإليقةةاال ةةة ) االث عاليةةات الظةةواهر الفنيةةة يف مسةةتويات الةةنص األدبةةي  

عد الةداللي للةنص مةن    ي يبحث يف البنيوي الذالب واملستوى الفين ، واملستوى الرتكييب( . واملنهج

ئي وهةةو علةةم  ملةةنهج السةةيميا لةةنص . وايةةة االةةيت  تتكةةون منهةةا بن  خةةالل رصةةد الثنائيةةات الضةةدية  

ءةو اإلشةارة    ،صةل لتخاتةب والتوا وسةيلة ل  أيةة و ،العالمات الذي يشمل اللغة املنطوقة واملكتوبةة 

ثةا شةرعيا للةنص    ئ الناقةد  وري عةد القةار  ذي يوالعالمةة والرمةز والصةورة . واملةنهج التفكيكةي الة      

ليصةل القةارئ    يل الدقيقةصوحتليل التفا ،اء االدبي إىل أجز األدبي  ، ويدعو إىل تفكيك النص

حلديثةة الةيت حتفةل بهةا     ايا النقديةة ا برة القضلى أ. ويقف املساآ عالناقد إىل البنية العميقة للنص

اع وأدبيةةة األدب ملوضةةوعي والقنةة ااملعةةادل اص واملنةةاهج النقديةةة احلديثةةة ، ءةةو نقةةد النقةةد والتنةة   

 ضايا . والشعرية وغريها من الق

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: أسلوبي  الرص  حتليله 6054

وبية وخاصة مبدأ ض ملبادئ األسل. ويعر سلوبيهدف املساآ إىل التفريق بني األسلوبية واأل  

سلوبية كاألسلوبية ي ، ومدارس األاألسلوب لدرساالختيار ، واالنزيال ) االءراف ( ، وميادين ا

بي من خالل احملةورين  لتحليل األسلوآليات ا على حصائية . ويركز املساآالتعبريية واألسلوبية اإل

سةتويات التحليةل   يةبني املسةاآ م  و الةنص .   ليةل حتاألفقي والرأسي، وبيان دور السياآ واملتلقةي يف  

الفنيةةة . وينبةةه  يب ، واملسةةتوىى الرتكةةيسةةتواألسةةلوبي وهةةي املسةةتوى الصةةوتي )اإليقةةاعي ( ، وامل

 .  ة للنص األدبية العميقلبنية جتاوة البنية السطحية وصوال لاملساآ على ضرور

 3  س ا ت مدت د  3 : ليوينصوص ختصصي  نقدي   لغوي  ب للغ  اإلجن 6055

 نظري(

ربيني مةن أمثةال   لمةاء اللغةة الغة   نقةاد وع ري اليتضمن املسةاآ نصوصةًا باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاه     

تةةار خيرس املسةةاآ أن يةةرتك ملةةد كي ووتشومسةةإليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد     

ليب واملعاجلةات  الةب علةى األسةا   يطلع الطلهم، النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤالء أو غري

 ان بنفسه.لوج هذا امليدوتمكن من تى ياحلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية ح

 

 



 

523 
 

 

سةةة ا ت  3: م (حتةةةى اليةةةو  -1948قضةةة ي  األ ب الدلسةةةطيين املد صةةةر     6056

 نظري( 3  مدت د 

ة إىل اآلن عاصر منةذ النكبة  يين امللفلسطيهدف هذا املساآ إىل دراسة بعض قضايا األدب ا

 وذلك وفق احملاور اآلتية وهي  

ا( منةذ  )شةعرا أو نثةر   لفلسةطيين األدب ااحملور التارخيي  وذلك من خةالل دراسةة تطةور     .1

ية ومراحلةها  لقضية الفلسطينطورات اًا لتالنكبة إىل اآلن، وما ترأ عليه من تطور تبع

 املختلفة.

دب نثةةرًا( يف األ شةةعرًا أودبةةي )أحمةةور املوضةةوعات  وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة موضةةوع      .2

 و رفةةض الصةةلح أو  اومةةة، أ املق الفلسةةطيين مةةن النكبةةة إىل اآلن كةةأن يةةدرس شةةعر      

 احلنني إىل الوتن...اخل.

مشةةهور وذلةةك   فلسةةطيين يةةبأد حمةةور الشخصةةيات األدبيةةة  وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة      .3

 .ضية الفلسطينيةيف الق  ذلكبدراسة حياته، وأدبه )شعرًا ونثرًا(، وتأ ري

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: املسرحي  يف األ ب الدربي املد صر 6057

تعةةرف املسةةرل، حيةةث ي  لنةةاس عةةن لةةها ايهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل توضةةيح الصةةورة الةةيت يتناق   

ب العربةةي، سةةرل إىل األدوصةةول امل كيفيةةةووله ومتطلباتةةه ،  الطالةةب إىل بةةدايات املسةةرل وأصةة 

ى مسةرحيني  ة، والتعةرف علة  وص مسةرحي ة نصة ومعرفة املنافذ اليت دخل منها فن املسرل، ودراسة 

أنواعهةةةةا ونةةةةاء املسةةةةرحية رف إىل بنتعةةةة وفنةةةةانني، أبةةةةدعوا يف بلةةةةورة الفةةةةن املسةةةةرحي، وبعةةةةدها 

 حديثاً. وة قدميا رحيملسومنطلقاتها، وأهم اآلراء اليت قيلت يف بناء ا

 نماء.وع والثراء واللى التنقوم ع م تناقش أخريًا نصوص مسرحية طتارة، نقاشا ي

 نظري( 3  ت د س ا ت مد 3: الرص القرآني  مر ئج تدسسه 6058

آن الكةريم هةو   عربيةة ألن القةر  للغةة ال يم وايعرض املساآ للعالقة الوتيدة بني القةرآن الكةر  

 حمتةوى هةذا   بةرة احملةاور يف  ألدراسةة   نقطةة ية، وينطلق الطالب مةن هةذ  ال  أبلغ نص كتب بالعرب

 املساآ وميكن أن تندرج حتت العناوين اآلتية 

 يثا مناهج العلماء املسلمني يف التفسري قدميا وحد .أ

 حكم التأليف والتدوين يف مناهج املفسرين .ب

 نقد املناهج وتقوميها يف كتب التفسري  .ت

 ري القرآن الكريم املناهج التجديدية يف تفس .ث
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 م املنحى األدبي واللغوي يف تفسري القرآن الكري .ج

ملفسةةرين ايقيةة مةن أعمةال    اذج تطبلةى منةة عويعتمةد مةدرس املسةاآ يف معاجلتةةه هلةذ  احملةاور      

ناسةبة حلاجةات   اهج وأكثرهةا م فضةل املنة  ىل أودراستها دراسة نقدية هادفة يف حماولة للوصةول إ 

 العصر ومتطلباته.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3ص يف األ ب : موضوع خ  6059

ة األدب، أو حلةديث مثةل نظرية   قديم وابي اليتضمن هذا املساآ جانبًا من جوانب األدب العر

ألدب الصويف وغريها. عصر األموي، اسي يف اللسيافن من الفنون األدبية شعرًا ونثرًا، أو الشعر ا

 ويراعى يف الدرس العمق واإلحاتة والتجديد.

 نظري( 3  دت د مس ا ت  3: بال   الدربي   الم األسلوبال 6060

وء القدميةةة علةةى ضةة   ل الكتةةبن خةةاليةةدرس الطالةةب يف هةةذا املسةةاآ البالغةةة العربيةةة مةة      

تةه  نشةأته وعالق  علةم األسةلوب    تعةرف إىل ما يالنظريات النقدية احلديثة ومنها علم األسلوب، ك

م البالغةة ومةا يتفةرع    ادة منةه يف علة  ة االسةتف يفيكوبعلم اللغة والنقد األدبي، وميادينه واجتاهاته 

ادين الدراسةةة األسةةلوب، وميةة  لغةةة وعلةةم م العنهةةا مةةن الفصةةاحة والبيةةان واملعةةاني والبةةديع، وعلةة     

شةابه بةني البالغةة    ي، ومةواتن الت حةث األدبة  الب األسلوبية وعلم األسلوب والنقد األدبي واجتاهةات 

 العربية وعلم األسلوب.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: األ ب املق رن 6061

ذاهبةه وميادينةه   يته وأدواته ومته وأهمح نشأيتضمن هذا املساآ تعريفًا لألدب املقارن فيوض

ألدب العربةي واآلداب  تبادلةة بةني ا   ريات املالتأوبداياته يف الوتن العربي، كما يدرس العالقات و

اقف األدبية واملةذاهب  لتيارات واملواىل أبرة إيها العاملية من خالل مناذج تطبيقية يتعرف الطالب ف

 والنظريات واملصطلحات األدبية احلديثة.

 نظري( 6  س ا ت مدت د  6الرس ل  :  6097

حتةةت  رتبطةةة بالتخصةةص،عات اململوضةةوايقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى  

 .ة علنيةصورن إعدادها بمالنتهاء عد ااشراف أحد االساتذة املتخصصني، وتتم مناقشتها ب
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يةةو اال ب  الرقةةد : ( جمةة ا ترك2حلقةة  حبةةث   6099( + 1حلقةة  حبةةث   6098

 لكل مقرر"  نظري( 3  س ا ت مدت د  3"

تنمية ملكةة  واخاته العلمية على من لطالبايهدف املساآ إىل تنمية البحث العلمي، وتعويد 

من املسةاآ بعةدين    خالفةة ويتضة  امل هةة النظةر  ب وجاحلوار العلمي املؤيد باألدلة والشواهد واسةتيعا 

 بعدًا نظريًا وآخر تطبيقيًا.

باملسةاآ مثةل مةنهج     لعامة املتعلقةقضايا اشة ال  فيتوىل فيه أستاذ املساآ مناق البعد النظري -أ

و الصةاحلة  أملةواد البحثيةة   ر بعةض ا اختيةا البحث وإشةكاالته، واختيةار التوصةيات العلميةة و    

يف القسم  علمي الذي جيريوار الة احلي كذلك دراسللبحث لدراستها. ويشمل البعد النظر

ول فكةرة وخطةة   اجعتهةا أوال بةأ  حةث، ومر البا التطبيقي وتقوميه وتهيئة املادة الةيت سةيلقيها  

زال الختصةةار واالختةة نظةةيم واوالت ومةةنهج حبةةث وفرضةةا علميةةًا، ولتحديةةد مشةةكلة البحةةث   

  لوقت.اواالقتصار على القضايا املهمة اليت يتسع هلا 

يةًا واحةدًا يف   سةاآ، عمةاًل حبث  تاذ املمةن أسة   فيقدم فيه الطالب/ة ، بتوجيه  د التطبيقيالبع -ب

ألحبةةاث لميةةة. وتتنةةوع ا ناقشةةة عشةةته مجمةةال تركيةةز  وُيطلةةب منةةه حتضةةري  وإلقةةاؤ  ومناق    

و مشةاريع  و خطط حبثيةة، أ حبوث أ إعدادوواألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية، 

اث واألعمةال  هةا ونقةد األحبة   ة وتقوميو ندوودراسة توصيات مؤمتر أ ندوات ومؤمترات علمية.

راحةةل وتقةةويم ية يف طتلةةف املالدراسةة قةةرراتالعلميةةة الةةيت قةةدمت فيهةةا، وتقةةويم املنةةاهج وامل

قارنةة وحصةر   والدراسةات امل  اإلعةالم وللغةة  احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر، وا   

 مصادر حبث ما وتقوميها علميًا.

ب يف احملاضةرات  ما دَرسه الطةال ملادة وان سري يقدم أستاذ املساآ يف آخر العام تقريرًا ع م 

 تحان الشامل.يف االم منه النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة
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 الرتبوي: لردسي اش   ث نيً : توصيف مقررات برن مج م جستس اإلر

 نظري( 3   د  ا ت مدتس 3 نظري ت اإلرش    تطبيق ته :  6150

 عرضةاً  وتتضةمن ة، رشةادي اإل العمليةة  يف النظريةة  ودور النظريةة  مفهةوم  يتناول هذا املسةاآ 

 ،السلوكية-ةاملعرفيو واملعرفية، ،لوكيةوالس ،واإلنسانية الوجودية،، والتحليلية للنظريات

 كل منها.ثقة عن ة املنبات اإلرشادية، والتطبيقات واإلسرتاتيجيالواقعيو اجلشطالت،و

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: اجل دي اإلرش    6151

متةةر بهةةا  واملراحةةل الةةيت تنظيمهةةاادية وهةةذا املسةةاآ كيفيةةة تكةةوين اجلماعةةة االرشةةيتنةةاول 

والقواعةد   رشةاد اجلمةاعي،  ليهةا اال عقةوم  وكيف يتعامل املرشد مع كل مرحلة واألسس اليت ي،

اسةةرتاتيجيات وومنةةاذج ،ماعةةة اميةةات اجلديناعي ورشةةاد اجلمةةالعامةةة الختيةةار املسرتشةةدين يف اإل

 ،واملعرفيةة  ،يةوالسةلوك  ،ليليةة كالتح ،ةعروفة سس النظريةة امل رشاد اجلماعي املنبثقة عن األاإل

مشةةكالت  التعامةةل مةةع بعةةض و،ماعيةةة اجل سةةاليب إدارة اجللسةةةأواجلشةةطالتية، و واإلنسةةانية،

عةةة.  د داخةةل اجملموهم املرشةةاجهويةةن أشةةكال طتلفةةة مةةن املسرتشةةدين ميكةةن     أاجملموعةةة، و

 ،ية اجلمعيةة رشةاد لةربامج اإل الةى بنةاء   علبةة  ويتضمن اجلانب العملةي يف هةذا املسةاآ مسةاعدة الط    

 ا.اليت تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويره

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 :قض ي  مد صر  يف اإلرش    6152

مبيةدان علةم    رة ذات العالقةة املعاص كالتاملشيهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضايا و

دخل اإلرشادي. كما نتقائي يف التجتا  االاال النفس واإلرشاد النفسي والرتبوي مع الرتكيز على

ملصةةاحبة لكةةل قةةات الفكريةةة اواملنطل سةةفيةيهةةدف إىل اإلملةةام بكافةةة اجلوانةةب والتوجهةةات الفل

ضةا إىل  هةدف املقةرر أي  .  كمةا ي نبهةا قضية أو مشكلة لغرض تكةوين تصةور واضةح ملختلةف جوا    

احللةةةول وإلسةةةرتاتيجيات شةةةة أهةةةم ا مناقتنةةةاول تلةةةك القضةةةايا واملشةةةكالت بالتحليةةةل والنقةةةد و   

  واملقرتحات املالئمة للمجتمع احمللي.  

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 إرش   ذ ي احل ج ت اخل ص   أسرئم :  6153

ونظةام األسةرة والوالةدين واألخةوة واألخةوات       يتناول هذا املساآ تأ ري اإلعاقةة علةى األتفةال   

وردود الفعةل جتةا  اإلعاقةة وتقيةيم حاجةات الوالةدين واسةرتاتيجيات مسةاعدة الوالةدين  التواصةةل          

الفعةةةال مةةةع الوالةةةدين، واالجتماعةةةات واملقةةةابالت، وإرشةةةاد األفةةةراد ذوي االحتياجةةةات اخلاصةةةة    

والةةدين، والةةربامج املختلفةةة ملشةةاركة   وأسةةرهم، اختيةةار وتنفيةةذ بةةرامج التةةدخل مةةع األتفةةال وال   

الوالدين يف تعليم الطفل من ذوي اإلعاقة، ومستويات مشاركة الوالدين، ودور الوالةدين وأفةراد   
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األسرة كمدافعني عةن حقةوآ األبنةاء ذوي االحتياجةات اخلاصةة، واجلمعيةات املهنيةة الةيت تعنةى          

 حباجات الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة.

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3: ش   الو اجي  األسرياإلر   6154

ه التارخييةة  الزواجةي وخلفيتة  السةري و شةاد ا مباهية االر الطلبةيهدف هذا املساآ اىل تعريف 

رة يف التكيةةف ية. ودور االسةةات االسةةرعالقةةواهدافةةه ومربراتةةه. ويتنةةاول املسةةاآ سةةيكولوجيه ال  

لنفسية يف االسرة، االضطرابات ا رة لظهورفسملالنفسي واالجتماعي للفرد، والنظريات املختلفة ا

كالت جةةةي، وبعةةةض املشةةة  ي والزواألسةةةرويتنةةةاول االجتاهةةةات احلديثةةةة يف أسةةةاليب االرشةةةاد ا    

واجةةي، وأبةةرة  د األسةةري والزج االرشةةابةةرامالزواجيةةة، ودور املرشةةد األسةةري يف إدارة جلسةةات و  

ة يف جمةال  القيةاس املتةوفر  ولتشةخيص  وات ااىل التعةرف علةى أد   باإلضةافة املشكالت األسةرية ،  

 . االرشاد األسري

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الد لي  اإلرش  ي  6155

التعةرف  و ،حلةها، ومناذجهةا  مراوا، بيعتهة ت  مةن حيةث   العملية اإلرشادية يتناول هذا املساآ

غة األهةداف  وصةيا ، إلرشةادية لعمليةة ا ت يف اووسةائل عةع املعلومةا    ،مهارات املرشةد النفسةي   إىل

نمةاذج لةربامج   لاتطبيقةات و ض الة إىل بعة ضةاف ، إتصميم الربنةامج اإلرشةادي وتنفيةذ    ة، وإلرشاديا

 دي.للعمل اإلرشا خالقياتلى األع، واإلتالع العملية اإلرشادية ويمتق  م ،إرشادية

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 القي ل الردسي يف اإلرش  :  6156

اييس مةن  تبةارات واملقة  خواسةتخدام اال  نفسةي، يتناول هةذا املسةاآ مفهةوم ومنطةق القيةاس ال     

سةيكومرتية  ، واخلصةائص ال ختبةارات م االخالل بناء العالقةة اإلرشةادية. كمةا تتضةمن اسةتخدا     

الختبةةار، وتقةةديم  تفسةةري نتةةائج ا بةةارات، والختلالختبةةارات، ومعةةايري انتقةةاء االختبةةار، وتنفيةةذ ا   

بات علةى اسةتخدام   ن املةادة تةدري  وتتضةم  د.رشةا النتائج للمعنةيني، واسةتخدامها يف إتةار عمليةة اإل    

تعةةةددة، رات الةةةذكاء امل، واختبةةةااهةةةاتاختبةةةارات حمةةةددة لقيةةةاس القةةةدرات، وامليةةةول، واإلجت   

 ة.واإلختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاص

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: اإلرش   املدرسي   6157

هميتةةه ووظائفةةه وحتديةةد  أومبادئةةه ورشةةاد النفسةةي املدرسةةي  هةةذا املسةةاآ تبيعةةة اإل  يتنةةاول

املدرسةي،   لإلرشةاد رشادية املدرسية، وتسهيل العمليات التعليمية املدرسةية كهةدف   املشكلة اإل

مةور، وعالقةة املرشةد    وليةاء األ أوتبيعة العالقة بني املرشد املدرسةي واملعلمةني واالدارة املدرسةية و   

، ومقةابالت املرشةد النفسةي للطلبةة     بويةة وتر املدرسي بالطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية
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وأدوار املرشد النفسي املدرسي واخلةدمات الةيت    ،رشادي، وتبيعة التدخل اإللإلرشاداحملتاجني 

الطالبيةة، ويتضةمن    والرتبويةة  يقدمها والفنيات اليت يستخدمها، وتشخيص املشكالت النفسةية 

رشةادية املناسةبة   وتطةوير الةربامج اإل   اجلانب التطبيقةي يف هةذا املسةاآ مسةاعدة الطلبةة علةى بنةاء       

، إضةةةافة إىل اإلملةةةام بالتشةةةريعات اخلاصةةةة باإلرشةةةاد املدرسةةةي يف    ملشةةةكالت الطلبةةةة املختلفةةةة 

 فلسطني.

 ا لي( 3  س ا ت مدت د  3 :س ا  تدريب( 200تدريب ميداني يف اإلرش      6158

 د املدرسياالرشا 6157نظريات االرشاد وتطبيقاتها،  6150  املتطلب السابق 

ملؤسسةةات يف إحةةدى اأو رس  املةةدالًيةةا يفإىل تةةدريب الطالةةب تةةدريبًا عم  املسةةاآيهةةدف هةةذا 

واقع يةوم واحةد   لقطاع اخلاص بالعام أو اقطاع يف الاليت تقدم خدمة اإلرشاد النفسي االجتماعية 

ىل إكسةاب  راسةي واحةد، ويهةدف إ   د( سةاعة تةدريب، ولفصةل    200من كل أسبوع مبا بعةادل ) 

ة اإلرشةةةادية ة إقامةةةة العالقةةةوخاصةةة،سةةةي النفة املهةةةارات األساسةةةية يف االرشةةةاد الرتبةةةوي والطلبةةة

تطبيةةق ومهةةارات تصةةميم وإلرشةةادي يص االفرديةةة، واكتسةةاب مهةةارات التقيةةيم النفسةةي والتشةةخ

ملعلمةةني يف  ههةةا الطلبةةة وا لةةيت يواجاالت بةةرامج اإلرشةةاد باإلضةةافة لتنميةةة مهةةارات حةةل املشةةك      

لنظريةة  طبيةق املعرفةة ا  تكيفيةة   التعةرف علةى   –ضع حلول لتلك املشةكالت  ومهارات و، املدرسة

ة حتمةل املسةئولية   لقةرارات وكيفية  اختاذ ا على جملاالت ووسائل وترآ االرشاد املختلفة. والتدرب

التفاعةةل مةةع   كتسةةابه مهةةارات لةةالةم واعي اوإتاحةةة الفرصةةة لالخنةةرا  يف احليةةاة العمليةةة بةةالو   

 ميمها.ى تصاإلرشادية والتدرب عل البيانات وكتابة التقارير

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :اإلشراف يف اإلرش   6159

صةةي، وذج النمةةو الشخجةةه، كنمةةمناذ يتنةةاول هةةذا املسةةاآ االشةةراف يف االرشةةاد مةةن حيةةث 

 اإلشةرافية لعالقةة  نةاول املسةاآ ا  ، كمةا يت شةراف ومنوذج تطوير املهارة، والنمةوذج املشةرتك يف اإل  

لمرشةدين  رشد، وكداعم لمدرب، ومويم، ملختلفة، مثل دور  كمستشار، ومقوأدوار املشرف ا

، ةلسةلوكي كا  رشةاد النفسةي  إلنظريةات ا ًا لوفقة  اإلشةراف رشةادية، ويتنةاول املسةاآ    وللعمليةة اإل 

شةراف يف  إلالبعض أسةاليب   ض املساآ، ويتعرلسلوكيةا -واملعرفية، واجلشطالتية، واملعرفية

 املهين. شرافإلشراف اجلمعي، واواإلالفردي،  كاإلشرافرشاد، إلا

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: االرش   املهين 6160

ىل نظريةات  إرشاد املهين، باالضةافة  إلساسية يف األاملفاهيم ا إىلالتعرف  يهدف هذا املساآ

رشةةةاد املهةةةين ويف مواجهةةةة  إلالنمةةةو واالختيةةةار املهةةةين املختلفةةةة. ويتنةةةاول املسةةةاآ دور املرشةةةد يف ا  

وامللةل، ويتنةاول   ، ت التكيف املهين، كالبطالة، واالحرتاآ النفسي، وضعف الدافعيةة مشكال
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ىل واقع االرشةاد املهةين حمليةًا وعامليةًا،     إرشاد املهين باالضافة إليف ا ويماملساآ اسرتاتيجيات التق

ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هذا املساآ تدريب الطلبة على اسةتخدام وتطبيةق اختبةارات امليةول     

، ومساعدة املسرتشدين علةى  وتصميم برامج التدخل املهنية املختلفة، واإلجتاهات املهنية املختلفة

حسن اختيار الوظائف اليت تناسب قدراتهم واستعداداتهم وميةوهلم، إضةافة إىل احتياجةات سةوآ     

 العمل ومتطلباته.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :نظري ت الشخصي   6161

شخصةةية النظريةةة ال نةةاولويت ،هةةاظرياتمفهةةوم الشخصةية ون  إىل رفيهةدف هةةذا املسةةاآ التعةة 

س والشخصةية،  ة يف علم الةنف ة النظريأهميوومفهومها، والعوامل املؤ رة يف تكوين الشخصية، 

لنفسةي  ظريةة التحليةل ا  نلسةمات،  ايةات  واستعراض نظريات الشخصية  نظريةات األمنةا ، ونظر  

   هةةورني،عيةةة عنةةد كةةل مةةن  االجتما فسةةيةيةةات النونظريةةة يونةةغ التحليليةةة، والنظر  الفرويةةدي،

ونظريةةة  سةةلوكية لسةةكنر،لنظريةةة الوا لو،والنظريةةة اإلنسةةانية ملاسةة  وفرومةةوادلر، وسةةوليفان،

 .(ميلرتجابة الولرد والسا –واملثري  الذات لكارل روجرة، ونظرية اجملال لكريت ليفني،

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: تص يم البحث  أس ليبه   6162

ث، واألساليب لتصاميم البحو ملنهجيةاحثية يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس الب

ألسةاليب اإلحصةائية   س، وتعريفةه با علم النفوبية واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرت

 لرتبوية.ات التحليل البيانات، واستخدامها يف البحوث والدراس

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :مل جستسحلق  حبث يف رس ئل ا   6163

 تصميم البحث وأساليبه 6162املتطلب السابق  

ا، لبحثيةةة وحتديةةده شةةكالت اي امليهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقصةة     

ني العربيةةةة صةةةادرها بةةةاللغتتاحةةةة ومت املوتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةةث واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةا  

خطة حبثيةة   طالب يف تصميمساعدة الىل مكما يهدف املقرر إ واإلجنليزية ويف جمال ختصصه،

 صه.ختص مالئمة منهجيًا وعلميًا ملوضوعات حبثيه يف جمال
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نظةةري،  1  سةة ا ت مدت ةةد  3 :اسةتخدام ت احل سةةوب يف حتليةةل البي نة ت    6164

 ا لي( 2

 تصميم البحث وأساليبه 6162املتطلب السابق 

ات الرتبويةة مثةل    حتليل البيانيفعروفة ية املجميات اإلحصائيتناول هذا املساآ استخدام الرب

تنظمهةةا ول البيانةةات وتركةةز هةةذ  املةةادة علةةى إدخةةا  ،  SAS ،SPSS،AMOSبرجميةةات 

لوصةةةفية ايب اإلحصةةةائية م األسةةةالتخداواسةةةتخدام الربجميةةةات لفحةةةص البيانةةةات وحتليلةةةها باسةةة 

تقدمةة. كمةا تتضةمن    لالمعلمية واملائية حصاب اإلواالستنتاجية واالرتباتية باإلضافة إىل األسالي

 ير.لتقرتفسري نتائج التحليل لكل أسلوب إحصائي وكتابة ا

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3 (":1رس ل  امل جستس "رس ل   6196

 قدميةه  حبثةي ويقةوم بت   لد مقةرت بإعةدا  الطالةب  ين، يقةوم أصةل جةز  أاألول مةن   هذا هو اجلةزء 

يلتقةي  و مةن اللجنةة،  جعةة  تغذيةة را  علةى صةل  وحي ،مت كتابتةه  مةا  إىلللتعةرف  جلنة الربنةامج  مام أ

 ردي. ف بشكل فملشربربنامج حيدد ما بني الطالب وا همع مشرف البالط

 نظري( 3  ت د س ا ت مد 3 (":2رس ل  امل جستس "رس ل    6197

ص، حتةت  رتبطةة بالتخصة  ضةوعات امل املو يقوم الطالةب بإعةداد رسةالة املاجسةتري يف إحةدى      

 .رة علنيةن إعدادها بصومالنتهاء عد احد األساتذة املتخصصني، ويتم مناقشتها بإشراف أ

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3 (  مس ر الش مل(:1حلق  حبث   6198

طريقةة منهجيةة،   ارير العلمية ببة التقل كتايهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خال

العلمةةي لةةةدى   وار والتعةةبري اقشةةة واحلةة  ملنارات وتنميةةة مهةةارات الةةتفكري العلمةةي والناقةةد، ومهةةا      

شةكلة  بيقةي "كمةي"  مل  يةداني تط ث مالطالب، كما يهدف إىل تةدريب الطالةب علةى إعةداد حبة     

يقةوم الطالةب    حث العلمي،  مأصول البعد وحبثية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حسب قوا

ملشرف وةمالئه يئة التدريس اه مام عضورة أبعرض ومناقشة البحث اليت قام بإعداد  يف احملاض

 الطلبة.

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3 (  مس ر الش مل(:2حلق  حبث   6199

 (.( )مسار الشامل1حلقة حبث ) 6198املتطلب السابق 

يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،   

لناقد، ومهارات املناقشة واحلوار والتعبري العلمي لديةه، كمةا   وتنمية مهارات التفكري العلمي وا
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يهةةدف إىل قيةةام الطالةةب بةةإجراء حبةةث كيفةةي )نةةوعي( حسةةب قواعةةد وأصةةول وقواعةةد املةةنهج         

الكيفةةةي )النةةةوعي(، أو باسةةةتخدام مةةةنهج دراسةةةة احلالةةةة يف إحةةةدى جمةةةاالت اإلرشةةةاد الرتبةةةوي   

أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه  والنفسي، وينبغي قيام الطالب بعرض حبثه ومناقشته

 الطلبة.
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 ث لثً : توصيف مقررات برن مج م جستس اإل ار   اإلشراف الرتبوي:

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :تص يم البحث  أس ليبه 6162

ث، لتصةةةاميم البحةةةو  ملنهجيةةةةاحثيةةةة يهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ إىل تزويةةةد الطالةةةب باألسةةةس الب   

سةاليب  وتعريفةه باأل  ة وعلم الةنفس،  الرتبيوث يفت املنهجية إلجراء البحواألساليب واإلسرتاتيجيا

 الرتبوية. الدراساتوث واإلحصائية لتحليل البيانات، واستخدامها يف البح

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: مب  ئ اإل ار   اإلشراف الرتبوي 6350

 لةةب أساسةةياتالطا صةةص ميةةنحالتخ جمةةاليهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل تقةةديم مقدمةةة عامةةة يف   

أهةةم التطةةورات ، وشةةراف الرتبةةويدارة واإلاإلبةةاملرتبطةةة  املعرفةةة واملفةةاهيم النظريةةة واملصةةطلحات

اإلدارة  مشةةتغلني مبهنةةة رعيةةة للات املواألخالقيةة القةةيمو ،واجتاهةةات البحةةث يف هةةذا التخصةةص   

 كنةه مةن  يت متاإلنسةانية الة   املهةارات لقةيم و ميةنح الطالةب الفهةم والةوعي وا    كما أنه ، واإلشراف

 دارةتطلبةةات مهنةةة اإلم لةةى أهةةمععةةرف ، وكةةذا التواإلشةةرافاملضةةي يف دراسةةة ختصةةص اإلدارة 

 .واإلشراف وصلتها بالدراسة العلمية للتخصص

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :املر ئج  تطويرئ  أس  6351

وعربيةًا،  امليةًا،  نظةور احلةديث )ع  دي وامللتقلية ااملساآ مفهوم املنهاج مةن املنظةور    يتناول هذا

جتماعيةةةة والنفسةةةية واال الفلسةةةفية) سةةةهوحمليةةةًا(، وكةةةذلك التعةةةرف إىل عناصةةةر املنهةةةاج، وأس 

أسةس التطةوير،   )ج وتطةوير املةنه   لتقةويم(. اير، ، وعملياته )التصةميم، التنفيةذ، التطةو   واملعرفية(

 هةةاج املةةوادء املنهةةاج )منآ يف بنةةاملسةةاكمةةا يبحةةث اوخطةةوات التطةةوير، وأشةةكاله، ومعوقاتةةه(،  

إىل مواصةةفات  ونةةي(، والتعةةرف االلكرت نهةةاجالدراسةةية، ومنهةةاج النشةةا ، املنهةةاج احملةةوري، امل  

هج الرتبويةةة تطةةوير املنةةا يف وجتربةةة الةةدول ومنةةاذج لةةبعض املنةةاهج املتطةةورة،الكتةةاب املدرسةةي، 

 ية.وجتربة وةارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطين

 نظري( 3  ت د  ت مدس ا 3 :املت بد  الرتبوي   التقويم 6352

م والتقةويم، وأهميةةة  لرقابةة والتقيةةي بويةة وا ة الرتاملفةاهيم املتصةلة باملتابعةة  يتنةاول هةذا املسةةاآ   

ذجهةا وأدواتهةا، ونظةام    أسةاليبها ومنا وملتابعةة  ايات املتابعة والتقويم يف العمل الرتبوي، واسرتاتيج

 ، وأساليبه وأدواته.تقويم املعاصرةاليجيات رتاتاملتابعة، وجودة األداء الرتبوي والتعليمي، واس
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :التخطيط الرتبوي 6353

جةه  الرتبةوي علةى و   التخطةيط ول عةام  دراسة مفهوم التخطةيط بشةك   إىلاملساآ  يهدف هذا

ريةةف الطلبةةة ت الرتبويةةة وتعملعلومةةاوي واوأنواعةةه وجماالتةةه وأسةةاليب التخطةةيط الرتبةة  اخلصةةوص

لرتبويةةة وإعةةداد ارة املشةةروعات طةةيط إلداالتخأسةةاليب التنبةةؤ بأعةةداد الطلبةة و بتقةدير احلاجةةات و 

سةتقبلية للتعلةيم،   املؤشةرات امل  عن تريق لخططاخلطط الرتبوية واسرتاتيجيات التقويم املرحلي ل

لتعليميةةة الفلسةةطينية ا الوتنيةةة سةةلطةوكةةذلك معرفةةة واقةةع التخطةةيط الرتبةةوي يف مؤسسةةات ال   

 يف التخطيط الرتبوي.وتقويم مناذج عاملية 

سةةةة ا ت  3 :ويالرتبةةةة شةةةةراف اإلتطبيقةةةة ت يف حوسةةةةب  اإل ار  التدلي يةةةة     6354

 (ا لي 1نظري،  2  مدت د 

س تصميم ويبحث يف أس ب،دار باحلاسوللتعليم امل على األسس األولية يركز هذا املساآ 

ت احلاسةوب يف  بيقةا  توظيةف تط حلديثةة يف ات االربجميات التعليميةة احملوسةبة، ويتنةاول التطبيقة    

التقنيةات احلديثةة    كيفيةة اسةتخدام  ، ورتبةوي ال واإلشراف حتسني اإلدارة املدرسية وإدارة التعليم

الةةتعلم  تأسةةيس جمتمعةةات و، لرتبةةوياراف ويف عمليةةة اإلشةة  لتحسةةني بيئةةة العمةةل داخةةل املدرسةةة   

لتعليميةة وتطةوير   ات تابعةة العمليةا  التخطةيط وم  ت واملمارسة واملعرفة بني املعلمني، وتطوير عمليا

ملسةاآ إىل  ا، كما يتطةرآ  نيني تربويمشرفمن معلمني ومديري مدارس ومؤسسات و أداء األفراد

. وتنفيةذ  ت التعليميةدارس واملؤسساة يف املتقنياألساليب اليت ميكن من خالهلا تطوير البيئات ال

بنيةةة متحانةةات واألالدرسةةي واربنةةامج املسةةاعة تدريبيةةة عمليةةة متصةةلة حبوسةةبة ال    50الطالةةب ل 

ديم تقريةر نهةائي عةن    ذ املساآ، وتقة سة وأستاملدروالعملية اإلشرافية "تقييمات..إخل".، وبإشراف ا

 التدريب.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 : اقتص  ي ت التدليم 6355

اقتصةاديات   هميتها وجماالتعليم وأيات التمباهية اقتصاد الطالبتعريف بهذا املساآ  يهتم

لبشةةةري كقةةةوة اتثمار العنصةةةر يم يف اسةةةلتعلةةةالعالقةةةة بةةةني االقتصةةةاد والتعلةةةيم، ودور التعلةةةيم وا

كما يبحث  ن التعليم.ليم والعائد ملفة التعة، كإنتاجية، ومساهمة التعليم يف التنمية االقتصادي

، وكذلك دراسةة  سات التعليميةية للمؤسارجاملساآ يف أساليب الكفاية الداخلية والكفاية اخل

املشةةكالت الةةيت  وة الفلسةةطينية ة الوتنيةةلسةةلطاالتمويةةل يف قطةةاع الرتبيةةة والتعلةةيم يف   اإلنفةةاآ و

 تواجه متويل التعليم.
 



 

534 

 

 

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3 :امُلد صر   القي     تطبيق ته  الرتبوي  6356

إلدارة ارتبطةةة بنظريةةات امل نوعةةةرات املتالطالةةب املعةةارف واملهةةا  إىل إكسةةاباملسةةاآ يهةةدف 

آ االجتاهات النظرية يف سياة، وذلك التعليميبوية ويف املؤسسات الرتوتطبيقاتها الرتبوية ة والقياد

بةة مهةارة   الطل كسةاب إ إىلكما يهةدف   تمع.ومتطلبات اجملواملعاصرة املمارسات العاملية  وأفضل

 ع.يف اجملتم وتطبيقهابني النظريات املختلفة وتطورها  التمييز

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :صرد شراف الرتبوي امُلاجلو   يف اإل ار   اإل 6357

دة يف ارة اجلةو دفةاهيم إ مثةل م  ،لنظريةة فهةم األسةس ا   متكني الطالب منإىل  املساآيهدف 

مةةة واإلدارة بصةةفة عا تعليمةةيوال بةةويال الرتتطبيةةق اجلةةودة يف اجملةة   ومةةربراتوأهميتةةه،  التعلةةيم

هةةارات العلميةةة  إلدراكيةةة واملاملهةةارات ة، واواإلشةةراف الرتبةةوي بصةةفة خاصةة  والتعليميةةة  الرتبويةةة

طةةيط الفعةةال  العتمةةاد والتخلتعليميةةة سةةة الكإتقةةان مهةةارات تأهيةةل املؤس  احلياتيةةة واألخالقيةةة 

 .تطبيقها ملتطلباتها

 نظري( 3  دت د مس ا ت  3 : حلق  حبث يف رس ئل امل جستس 6358

، بحثيةةة وحتديةةدها ال كالتي املشةةإىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقصةة   املسةةاآيهةةدف هةةذا  

ني العربيةةةة صةةةادرها بةةةاللغتتاحةةةة ومت املوتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةةث واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةا  

خطةةة  طالةةب يف تصةةميم سةةاعدة الىل مواإلجنليزيةةة ويف جمةةال ختصصةةه، كمةةا يهةةدف املسةةاآ إ   

 .ال ختصصه جمحبثية مالئمة منهجيًا وعلميًا ملوضوعات حبثيه يف

 نظري( 3  دت د مس ا ت  3 :السرتاتيجي التدلم  التدليم ا 6359

 ذا اجملةال،  هة م املعاصةرة يف  املفةاهي وتيجي، املساآ على التعلم والتعلةيم االسةرتا  هذا  يركز

لبحةوث احلديثةة   الةتعلم نةتج عةن    تعلةيم وا ن الخصائص التعليم االسرتاتيجي الذي ميثل منوذجا مة و

تسةتخدم  ملعرفيةة الةيت   يةة ومةا وراء ا  املعرف تجيااالسرتاتي، واملهارات ويف حقل علم النفس املعريف

تيجي، ومنةاذج التعلةيم   لةتعلم االسةرتا  ا أ نةاء  يةة يف ، وتوجيةه العمليةات املعرف  أ ناء أنشطة الةتعلم  يف

ة وأهيمتهةةا يف لةةتعلم املعرفيةةنظريةةات اوجي، والةةتعلم االسةةرتاتيجي، وتةةدريس الةةتفكري االسةةرتاتي 

 لتفكري. ستويات ا، ومالتفكريالتدريس، ومهارات الدراسة، واسرتاتيجيات 

  (ا لي 1نظري،  2  س ا ت مدت د  3 : اإل ار   اإلشراف الرتبويتطبيق ت مد صر  يف  6360

النظةةام الرتبةةوي يف فلسةةطني وجتةةارب الةةدول    يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل تعريةةف الطلبةةة ب    

واألمنةا   وانني الرتبوية؛ لندا، واألنظمة والقنالعربية والدول رائدة التعليم مثل ماليزيا واليابان وف

تطبيقةات جمموعةة مةن    وواملهةام اإلشةرافية الرتبويةة؛    اإلدارية والقيادية، وبعض النماذج الناجحة، 
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املهارات واملمارسات اإلشرافية الرتبوية املختلفة، والسلوك التنظيمي املؤسسي، وعةرض ودراسةة   

ة ضةمن املعةايري الرتبويةة، كمةا     وتقويم مواقف صةفية وإشةرافية تربويةة واقةرتال تعةديالت مناسةب      

بنةةاء تطبيةةق عملةةي لعمليةةة التخطةةيط الرتبةةوي، وأسةةاليب التخطةةيط الرتبةةوي     بيهةةتم هةةذا املسةةاآ  

وقةانون بةريل    أساليب التنبةؤ املعادلةة االسةيوية وأسةلوب النسةب وأسةلوب اجملموعةات الناجيةة         مثل

ماهيةةةة  ضةةةافة إىلواألسةةةاليب احلدسةةةية باإل  L.S.M وأسةةةلوب اليونسةةةكو وأسةةةلوب االءةةةدار

وتنفيةةذ  .القواعةةد العامةةة للتخطةةيط الرتبةةوي...اخل  وركةةائز التخطةةيط،  وتعريفةةه، والتخطةةيط، 

سةةاعة تدريبيةةة عمليةةة يف املؤسسةةات الرتبويةةة والتعليميةةة مثةةل املةةدارس وأقسةةام          50الطالةةب ل 

 اإلشراف، وبإشراف أستاذ املساآ وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 :ل الترظي ي   بر ئه  تص يم اهلي ك 6361

ا ودورهةةا هةةدافها وأهميتهةةظمةةة، وأة املناملسةةاآ علةةى املفةةاهيم األساسةةية لنظريةةيركةةز هةةذا 

مةداخل تصةميمها،   ليل مكونةات و نظمة، وحتامل التنموي، والنماذج التقليدية واحلديثة يف نظرية

لتنظيميةة وآليةات   ميم اهلياكةل ا آليةات تصة  وي، مة واملبادئ اليت تقوم عليها، وقيةاس األداء التنظي 

كةةةةانيكي )املةةةةدخل املي لتنظيميةةةةةكةةةةل ابنائهةةةةا، واملةةةةداخل املختلفةةةةة لتصةةةةميم وتطةةةةوير اهليا  

هلياكةةل ل يف تطةةوير اخل املقةةرتاملةةدووالكالسةةيكي واملةةدخل السةةلوكي واملةةدخل اهليكلةةي(.   

لتنظيميةة  اتيةب املشةاكل   ترووحتليةل   شةخيص التنظيمية وهو مدخل األهداف والنتائج )أساليب ت

 (.ومتابعة تنفيذ التحول املرحلي إىل اهليكل اجليد

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 : (1رس ل    6396

 تقدميةه بل حبثةي ويقةوم   داد مقةرت ب بإعة هذا هو اجلةزء األول مةن أصةل جةزأين، يقةوم الطالة      

لجنةة، ويلتقةي   ال يةة راجعةة مةن   علةى تغذ  حيصةل أمام جلنة الربنةامج للتعةرف إىل مةا مت كتابتةه، و    

 ردي. ف بشكل فملشرالطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب وا

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 : (2رس ل    6397

بطةةة ملوضةةوعات املرتا إحةةدى يفجسةةتري الطالةةب رسةةالة املا يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل إعةةداد    

إعةدادها   االنتهةاء مةن   عةد بناقشتها تم مبالتخصص، حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني، وي

 .بصورة علنية

 

 


