توصيف المقررات
أ الً :توصيف مقررات برن مج م جستس اللغ الدربي آ ابه :
 6000مراجد ت بال ي يف امل

املرهج التطبيق

يعةةاا ه ةذا املسةةاآ ال ةةة حمةةاور أساسةةية ؛ فةةاحملور األول يرص ةد تطةةور مةةنهج املصةةنفات
البالغية ابتداء بالبيان والتبيني للجاحظ وانتهاء مبفتةال العلةوم للسةكاكي  .وينبةه احملةور األول
على نضةوج املةنهج البالغةي الةذي جتلةى يف نظريةة الةنظم عنةد عبةد القةاهر اجلرجةاني  .ويعةرض
ألبرة القضايا البالغية اليت تفرد بها البالغيون .أما احملةور الثةاني فيخةتص باملصةطلح يف الةرتاث
البالغةةي مةةن حيةةث التأصةةيل وتعليةةل التسةةمية  ،وإشةةكالية املصةةطلح الةةذي يعةةاني مةةن تعةةدد
مسميات املصطلح الواحةد  ،واةدواجيةة املفهةوم  .وأمةا احملةور الثالةث فيقةف علةى قضةايا بالغيةة
تطبيقية  ،ءو الصورة الفنية يف القرآن الكةريم  ،ويف النصةوص القدميةة واحلديثةة وفةق آليةة
حتليل معاصرة  .وحيرص احملور الثالث على حتقيق عالقة تكامل بني قضةايا بالغيةة وءويةة ،
فيدرس بالغة التقديم والتأخري  ،وبالغة احلذف  ،وغريهما من القضايا.

 6001مر ئج البحث األ بي اللغوي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ إىل توضيح أساسيات البحث العلمي من حيث تعزيز قافة اختيار عنةوان
البحث  ،وتريقة التو يق يف احلواشي  ،وترتيب قائمة املصادر واملراجةع  ،واملواصةفات املنهجيةة
اليت تشتمل عليها مقدمة البحث وخامتته  .وتعزيز املهارات العليةا لةدى الباحةث وخاصةة مهةارات
التحليةةل والتعليةةل والةةربط واالسةةتنتاج واملواةنةةة والتقةويم  .ويعةةرض املقةةرر ملنةةاهج البحةةث القدميةةة
كاملنهج التةارخيي واملةنهج النفسةي  .ويُعةرف املقةرر مبنةاهج البحةث احلديثةة كةاملنهج األسةلوبي
والبنيوي والسيميائي والتفكيكي  .ويعةرض الطةالب أحبةا هم أمةام ةمالئهةم وفةق املنةاهج الةيت
سبق ذكرها .

 6002قض ي حنوي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
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
النحوية املختارة ذات بعد إشكالي يظهر فيه تعدد آراء علماء النحةو بهةدف إظهةار قةدرة الطالةب
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
النحةةو العربةةي بةةالنحو اليونةةاني  ،وأسةةباب اخلةةالف بةةني البصةةريني والكةةوفيني  ،وتةةأ ري هةةذا
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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 .

 6003نصوص للتطبيق اللغوي الصريف الرحوي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةدف املسةةاآ إىل جتةةاوة دراسةةة املثةةال أو الشةةاهد اللغةةوي والصةةريف والنحةةوي املنقطةةع عةةن
النص الذي حتفةل بةه املصةنفات النحويةة والصةرفية  .وهلةذا حيةرص املسةاآ علةى دراسةة القضةايا
اللغوية والنحوية والصرفية من خالل نصوص كاملة طتارة من مؤلفةات أدبيةة قدميةة وحديثةة ،
ءو البيان والتبيني للجةاحظ  ،ورسةالة الغفةران للمعةري  ،ومقامةات اهلمةذاني  ،ورسةالة التوابةع
والزوابع البن شهيد  .وطتارات من القرآن الكريم .ونصوص طتارة من كتةب التفسةري  ،ءةو
الكشةةاف للزطشةةري  ،ويف ظةةالل القةةرآن لسةةيد قطةةب  .وحيةةرص املسةةاآ علةةى ربةةط القضةةايا
النحوية والصرفية املستخرجة من النصوص بالسياآ الداللي .

 6004فقه اللغ

اللس ني ت) 3 :س ا ت مدت د  3نظري)

جيمع املساآ بني قضايا فقه اللغةة والةدرس اللسةاني احلةديث ؛ فيعةرض خلصةائص اللغةات
السةةةامية وموقةةةع اللغةةةة العربيةةةة منهةةةا  ،والةةةرتادف ،واالشة ةرتاك اللفظةةةي  ،واملولةةةد والةةةدخيل ،
واالةدواجية والثنائية اللغوية  ،وغريها من القضايا ذات الصلة بفقه اللغة  .ويعتين املساآ بقضةايا
لسانية حديثة  ،ءو مناهج علم اللغة احلديث  ،وميادين الدرس اللساني .

 6005األصوات الدربي القراءات القرآني  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املساآ جوانب عليا ومسائل متقدمة من النظام الصوتي للغة العربية مثل نظريةة
الفةةةونيم ( ،)Phonemeوالفةةةونيم الرتكةةةييب وغةةةري الرتكةةةييب كةةةالنرب والتنغةةةيم ،والتطةةةور
الصةةوتي والنظةةام املقطعةةي يف اللغةةة العربيةةة ووصةةف األصةةوات اللغويةةة وغريهةةا .ةةم يتنةةاول نشةةأة
القةةراءات القرآنيةةة ،والصةةلة بةةني الق ةراءات واللةةهجات ،والظةةواهر الصةةوتية يف الل ةهجات العربيةةة
والقراءات القرآنية  ،ودراسة اللهجات العربية يف القراءات القرآنية.

 6006نصوص ختصصي نقدي لغوي ب للغ االجنليوي  3 :س ا ت مدت د 3
نظري)
يتضمن املسةاآ نصوصةاً باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاهري النقةاد وعلمةاء اللغةة الغةربيني مةن أمثةال
إليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد وتشومسةةكي ويةةرتك ملةةدرس املسةةاآ أن خيتةةار
النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤالء أو غريهم ،ليطلع الطالةب علةى األسةاليب واملعاجلةات
احلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية حتى يتمكن من ولوج هذا امليدان بنفسه.
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 6008كتة ة ب م ةةن الكت ةةب الرحوية ة اللغوية ة القدمية ة  3 :سة ة ا ت مدت ة ةةد 3
نظري)
يُةةدرس الطالةةب يف هةةذا املسةةاآ كتةةاب سةةيبويه املش ةهور ب ةة (الكتةةاب)  .وقبةةل اخل ةوض يف
مضةةمونه يتعةةرف إىل حيةةاة سةةيبويه وكيفيةةة تأليفةةه هةةذا الكتةةاب وعالقتةةه باخلليةةل ب ةن أمحةةد
الفراهيةةدي وكيفيةةة وصةةول الكت ةاب إلينةةا .ةةم يتنةةاول نصوصةةا مةةن كت ةاب سةةيبويه يف طتلةةف
قضةايا النحةةو والصةرف علةةى ءةةو مةا يقرتحهةةا األسةتاذ يف خطتةةه للمسةاآ ليةتمكن الةةدارس مةةن
الةةدخول يف عةةام الكتةةب القدميةةة واألصةةول اللغويةةة والنحويةةة ويتم ةرس علةةى قراءته ةا ومعرفةةة
أسلوبها ومصطلحاتها ألنها النبع الذي ال ينضب معينه يف القضايا اللغويةة والنحويةة .وميكةن أن
يكةون املسةاآ حةوارا مسةتمرا بةني األسةتاذ والةةدارس بالطريقةة نفسةها الةيت كانةت بةني سةةيبويه
وأستاذ اخلليل حبيث ينتهي احلوار املربمج إىل إدراك أهمية سيبويه يف التأصيل للنحو العربي.

 6009مر ئج حتقيق الرصوص 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتضمن املساآ دراسة نظرية وتطبيقية حول حتقيق الرتاث األدبي واللغوي وإخراجةه ونشةر .
يلم الطالب أوال مبناهج التحقيق القدمية ،م يتناول بالتفصيل مناهج التحقيق املعاصرة مستعينا
يف ذلةةك بةةأبرة الكتةةب الةةيت تناولةةت هةةذا اجلانةةب مثةةل كتةاب حتقيةةق النصةةوص ونشةةرها لعبةةد
السالم هارون ،وحتقيق الرتاث للدكتور عبد اهلادي الفضلي ،والبحث األدبي للةدكتور شةوقي
ضيف وحتقيةق نصةوص الةرتاث يف القةديم واحلةديث للةدكتور الصةادآ الغريةاني ومةنهج حتقيةق
الرتاث بني القدامى واحملد ني للدكتور رمضان عبد التواب.

 6010ند يف أصوا الرحو الدربي جتديده 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول املساآ دراسة متهيدية يف أصول النحو العربي ،ويسعى إىل قراءة مؤسوسات النظرية
النحوية وموجهاتها تنظريا وتطبيقا قراءة تأصيلية يف ضوء النظريات اللغوية املعاصرة ،ويربة أهم
حماوالت التجديد يف معاجلة القضايا النحوية يف القديم واحلديث وال سيما حماولةة ابةن مضةاء
القةةرتيب وأمحةةد بةةن ةيةةد قةةدمياً ،ورواد تسةةهيل النح ةو العربةةي يف العصةةر احلةةديث م ةع تقةةويم
جهودهم وإجناةاتهم يف تسهيل دراسةة النحةو العربةي وتدريسةه ويتضةمن املسةاآ أيضةا عقةد نةدوة
متخصصة يعاا فيها كل تالب بعدا من هذ القضية ويبدي فيها رأيه ويعرضه للمناقشة.

 6011الم الدالل املدجم الدربي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
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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الرتادف،واملشرتك اللفظي وغريهةا ،كمةا يتنةاول بالةدرس مشةكلة الكلمةة املعجميةة ومصةادر
املعةةاجم مثةةل القةةرآن الكةةريم واحلةةديث الشةةريف وكةةالم العةةرب شةةعرا ونثةةرا ،واملصةةطلحات
وتطورها وترعتها ،كما يتناول دراسة نقدية ملعاجم معينة (قدمية وحديثة) ،يف املنهج والرتتيب
والتبويةةب واختيةةار األلفةةاظ ،وأخةةريا دراسةةة قضةةايا معجميةةة حديثةةة ،مثةةل معةةاجم املستشةةرقني
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.

 6012مذائب حنوي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يدرس الطالب يف هذا املساآ نشأة النحو العربي ،ومن م نشأة املدارس النحويةة ،وأسةباب
ظهورها وأشهر أعالمها وكتبهم ومسائل اخلالف بني هذ املدارس ،وأبرةهةا املدرسةة البصةرية
والكوفيةةة وغريهةةا مةةن املةةدارس النحويةةة ويسةةتعني يف دراسةةته ومعاجلتةةه لقضةةايا اخل ةالف بةةني
النحويني بالعديد من املصادر واملراجع مثةل االنصةاف يف مسةائل اخلةالف البةن األنبةاري ،وبغيةة
الوعةةاة يف تبقةةات اللغةةويني والنحةةاة للسةةيوتي ،ودروس يف املةةذاهب النحويةةة لعب ةد الراجحةةي،
واملدارس النحوية لشوقي ضيف وغريها.

 6013موضوع خ ص يف اللغ  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف املساآ إىل تنمية جانب التخصص اللغوي عند الةدارس ولةذا يتةيح املسةاآ متسةعاً مةن
االختيارات خيتار منها الدارس أو يوجَّه ملا يكمل حاجته ورغبته يف التعمق واالسةتزادة يف جمةال
تركيز .
تشمل الدراسة قضايا لغوية عديدة خيتار الدارس إحداها بالتشاور مع مدرس املساآ ضمن
ما تسمح له خطة الدراسة ومدتها الزمنية ومن األمثلة على هذ القضايا
حروف املةد بةني القةدامى واحملةد ني ،والتطةور التةارخيي لظةاهرة لغويةة (األدب ،السةياآ)،
واللغة املنطوقة واملكتوبة ،وخصائص اللغة العربية ،ودراسةة املصةطلحات العامةة ،وأ ةر اجملةامع
اللغوية وقيمة قراراتها ،حلن العامة والتصحيح اللغوي ،التعريب ،دعوى تيسري الكتابة العربية،
النحو التوليدي والوظيفي ،اجتاهات تعلةيم اللغةة العربيةة يف العصةر احلاضةر ،التحضةري ملشةروع
مةةؤمتر أو نةةدوة  ،دراسةةة توصةةيات مةةؤمترات ونةةدوات لغويةةة ،تعلةةيم اللغةةة لغةةري الن ةاتقني بهةةا،
املصطلح ومشكالته ،املهارات اللغوية وغريها.
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 6014موضوع خ ص يف الرحو  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ إىل دراسةةةة موضةةةوعات حمةةةددة يف النحةةةو ،كاحلةةةال ،واالسةةةتثناء،
واالشتغال  ،والتناةع ،واإلضافة واجملرورات ،وغريها كما يرسم األستاذ يف خطتةه ،ةم يبحةث
الطلبةةة عةةن شةةواهدها يف القةةرآن الكةةريم واحلةةديث الشةةريف ،واألدب العربةةي (شةةعراً قةةدميا
وحديثا ،وروايةً ،وقصةً ومسرحية) م تناقش هذ الشواهد يف غرفة الصف ويعلق عليها األستاذ
والطلبةةة تعليقةةات يف ضةةوء منةةاهج البحةةث اللغةةوي املختلف ةة املةةنهج التةةارخيي واملقةةارن والوصةةفي
واملعيةةاري .وتقةةوم الدراسةةة علةةى شةةكل حلقةةات حبةةث ،يتنةةاول فيهةةا أحةةد الطلبةةة موض ةوعاً مةةن
املوضوعات النحوية من خالل حبث معد ،فيعرضه أمام ةمالئه للمناقشة.

 6047الرس ل  6 :س ا ت مدت د  6نظري)
يقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة بالتخصةةص ،حتةةت
اشراف أحد االساتذة املتخصصني ،وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6048حلقة حبةةث  6049 + )1حلقة حبةةث  )2جمة ا تركيةةو اللغة الرحةةو :
 "3س ا ت مدت د  3نظري) لكل مقرر"
يهدف املساآ إىل تنمية البحث العلمي ،وتعويد الطالب على مناخاته العلمية وتنمية ملكةة
احلوار العلمي املؤيد باألدلة والشواهد واسةتيعاب وجهةة النظةر املخالفةة ويتضةمن املسةاآ بعةدين
بعداً نظرياً وآخر تطبيقياً.
أ -البعد النظري فيتوىل فيه أستاذ املساآ مناقشة القضايا العامة املتعلقة باملسةاآ مثةل مةنهج
البحث وإشةكاالته ،واختيةار التوصةيات العلميةة واختيةار بعةض املةواد البحثيةة أو الصةاحلة
للبحث لدراستها .ويشمل البعد النظري كذلك دراسة احلوار العلمي الذي جيري يف القسم
التطبيقي وتقوميه وتهيئة املادة الةيت سةيلقيها الباحةث ،ومراجعتهةا أوال بةأول فكةرة وخطةة
ومةةنهج حبةةث وفرضةةا علمي ةاً ،ولتحديةةد مشةةكلة البحةةث والتنظةةيم واالختصةةار واالخت ةزال
واالقتصار على القضايا املهمة اليت يتسع هلا الوقت.
ب -البعد التطبيقي فيقدم فيه الطالب/ة  ،بتوجيه مةن أسةتاذ املسةاآ ،عمةالً حبثيةاً واحةدًا يف
جمةةال تركيةةز ويُطلةةب منةةه حتضةةري وإلقةةاؤ ومناقشةةته مناقشةةة علميةةة .وتتنةةوع األحبةةاث
واألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية ،وإعداد حبوث أو خطط حبثيةة ،أو مشةاريع
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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احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر ،واللغةة واإلعةالم والدراسةات املقارنةة وحصةر
مصادر حبث ما وتقوميها علمياً.
م يقدم أستاذ املساآ يف آخر العام تقريراً عن سري املادة وما درَسه الطةالب يف احملاضةرات
النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة منه يف االمتحان الشامل.

 6050قض ي من األ ب الدربي القديم 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
خيتار مدرس املساآ يف كل عةام بعةض القضةايا مةن العصةر اجلةاهلي وحتةى نهايةة العصةر
العباسي على أن تكون الدراسة تفصيلية شاملة مستوعبة لكل جوانب املوضوع مةع الرجةوع إىل
أهم املصادر واملراجع األصلية ،ففي األدب اجلاهلي يعةاا الطالةب معاجلةة نقديةة حتليليةة أبةرة
مظةةاهر هةةذا األدب ومدارسةةه كمدرسةةة عبيةةد الشةةعر ومدرسةةة الصةةعاليك ومدرسةةة املعلقةةات،
وظةةاهرة الوصةةف ( الفةةرس ،والناقةةة ،والقةةوس ) ،وظةةاهرة اجلمةةال النسةةوي يف الشةةعر اجلةةاهلي
ومعةةام احليةةاة العربيةةة مةةن هةةذا الشةةعر .ومةةن األدب اإلسةةالمي ،جي ةري الرتكيةةز علةةى موقةةف
اإلسالم من الشعر والشعر السياسي والغزل واخلطابة وفنونها والرسائل ومساتهةا أمةا يف العصةر
العباسي فتدرس قضايا مثل الشعوبية والتجديد يف الشعر وشعر احلرب وأدب الكديةة ومدرسةة
الصنعة وشعر احلروب الصليبية والنثر العربي ومذاهبه.

 6051قض ي من األ ب الدربي احلديث 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يفرّآ املساآ بةني مفهةومي احلدا ةة واملعاصةرة  .ويعةرض حزمةة مةن القضةايا الةيت تنةدرج يف
األدب احلةةةةديث ؛ فيعةةةةرض لنظريةةةةة األدب  ،واملةةةةدارس األدبيةةةةة  ،واجتاهةةةةات األدب احلةةةةديث
وموضةةةوعاته  ،ومواكبةةةة النصةةةوص األدبيةةةة احلديثةةةة لألحةةةداث  ،وتطةةةور األجنةةةاس األدبيةةةة ،
والعالقة بني األدب والفنون اإلبداعية األخرى  .والتحديات اليت يواجهها األدب املطبوع (الورقي )
بسبب األدب الرقمي .

 6052اجت ئ ت الرقد األ بي القديم 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املساآ تطور مفهوم النقد عند العرب واألمم القدمية ،وكذلك يتعرف الةدارس
إىل أعالم النقد القديم ،وأهم املؤلفات النقدية ،كما يتعرَّف إىل توجهات النقةاد بدراسةة منةاذج
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
النقاد يف الطرل حةول مةذاهب الشةعراء قةدميا وحةديثاً ،الةرتاث النقةدي وحتليةل الشةعر كمةا يف
املوشح للمرةوقي واملواةنة لآلمدي ،ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ،املنهج البياني يف قراءة النص
( عبد القاهر أو القاضي اجلرجاني أمنوذجاً).
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 6053اجت ئ ت الرقد األ بي احلديث 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يعرض املساآ أبرة املناهج النقدية احلديثة  ،وخاصة املنهج األسةلوبي الةذي يكشةف عةن
عاليةةات الظةةواهر الفنيةةة يف مسةةتويات الةةنص األدبةةي الثال ةةة ( املسةةتوى اإليقةةاعي (الصةةوتي) ،
واملستوى الفين  ،واملستوى الرتكييب)  .واملنهج البنيوي الذي يبحث يف البعد الةداللي للةنص مةن
خةةالل رصةةد الثنائيةةات الضةةدية الةةيت تتكةةون منهةةا بنيةةة الةةنص  .واملةةنهج السةةيميائي وهةةو علةةم
العالمات الذي يشمل اللغة املنطوقة واملكتوبةة ،وأيةة وسةيلة للتخاتةب والتواصةل ،ءةو اإلشةارة
والعالمةة والرمةز والصةورة  .واملةنهج التفكيكةي الةذي يعةد القةارئ الناقةد وريثةا شةرعيا للةنص
األدبي  ،ويدعو إىل تفكيك النص االدبي إىل أجزاء  ،وحتليل التفاصيل الدقيقة ليصةل القةارئ
الناقد إىل البنية العميقة للنص .ويقف املساآ على أبرة القضايا النقديةة احلديثةة الةيت حتفةل بهةا
املنةةاهج النقديةةة احلديثةةة  ،ءةةو نقةةد النقةةد والتن ةاص واملعةةادل املوضةةوعي والقن ةاع وأدبيةةة األدب
والشعرية وغريها من القضايا .

 6054أسلوبي الرص حتليله 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف املساآ إىل التفريق بني األسلوبية واألسلوب  .ويعرض ملبادئ األسلوبية وخاصة مبدأ
االختيار  ،واالنزيال ( االءراف )  ،وميادين الدرس األسلوبي  ،ومدارس األسلوبية كاألسلوبية
التعبريية واألسلوبية اإلحصائية  .ويركز املساآ على آليات التحليل األسلوبي من خالل احملةورين
األفقي والرأسي ،وبيان دور السياآ واملتلقةي يف حتليةل الةنص  .ويةبني املسةاآ مسةتويات التحليةل
األسةةلوبي وهةةي املسةةتوى الصةةوتي (اإليقةةاعي )  ،واملسةةتوى الرتكةةييب  ،واملسةةتوى الفنيةةة  .وينبةةه
املساآ على ضرورة جتاوة البنية السطحية وصوال للبنية العميقة للنص األدبي .

 6055نصوص ختصصي نقدي لغوي ب للغ اإلجنليوي  3 :س ا ت مدت د 3
نظري)
يتضمن املسةاآ نصوصةاً باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاهري النقةاد وعلمةاء اللغةة الغةربيني مةن أمثةال
إليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد وتشومس ةكي ويةةرتك ملةةدرس املسةةاآ أن خيتةةار
النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤالء أو غريهم ،ليطلع الطالةب علةى األسةاليب واملعاجلةات
احلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية حتى يتمكن من ولوج هذا امليدان بنفسه.
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 6056قضة ة ي األ ب الدلس ةةطيين املد ص ةةر  - 1948حت ةةى الي ةةوم ) 3 :سة ة ا ت
مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ إىل دراسة بعض قضايا األدب الفلسطيين املعاصر منةذ النكبةة إىل اآلن
وذلك وفق احملاور اآلتية وهي
 .1احملور التارخيي وذلك من خةالل دراسةة تطةور األدب الفلسةطيين (شةعرا أو نثةرا) منةذ
النكبة إىل اآلن ،وما ترأ عليه من تطور تبعاً لتطورات القضية الفلسطينية ومراحلةها
املختلفة.
 .2حمةةور املوضةةوعات وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة موضةةوع أدبةةي (شةةعرًا أو نثةةراً) يف األدب
الفلسةةطيين مةةن النكبةةة إىل اآلن كةةأن يةةدرس شةةعر املقاومةةة ،أو رفةةض الصةةلح أو
احلنني إىل الوتن...اخل.
 .3حمةةور الشخصةةيات األدبيةةة وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة أديةةب فلسةةطيين مشةةهور وذلةةك
بدراسة حياته ،وأدبه (شعراً ونثراً) ،وتأ ري ذلك يف القضية الفلسطينية.

 6057املسرحي يف األ ب الدربي املد صر 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل توضةةيح الصةةورة الةةيت يتناقلةةها النةةاس عةةن املسةةرل ،حيةةث يتعةةرف
الطالةةب إىل بةةدايات املسةةرل وأص ةوله ومتطلباتةةه  ،وكيفيةةة وصةةول املسةةرل إىل األدب العربةةي،
ومعرفة املنافذ اليت دخل منها فن املسرل ،ودراسةة نصةوص مسةرحية ،والتعةرف علةى مسةرحيني
وفنةةةةانني ،أبةةةةدعوا يف بلةةةةورة الفةةةةن املسةةةةرحي ،وبعةةةةدها نتعةة ةرف إىل بنةةةةاء املسةةةةرحية وأنواعهةةةةا
ومنطلقاتها ،وأهم اآلراء اليت قيلت يف بناء املسرحية قدميا وحديثاً.
م تناقش أخرياً نصوص مسرحية طتارة ،نقاشا يقوم على التنوع والثراء والنماء.

 6058الرص القرآني مر ئج تدسسه 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يعرض املساآ للعالقة الوتيدة بني القةرآن الكةريم واللغةة العربيةة ألن القةرآن الكةريم هةو
أبلغ نص كتب بالعربية ،وينطلق الطالب مةن هةذ النقطةة لدراسةة أبةرة احملةاور يف حمتةوى هةذا
املساآ وميكن أن تندرج حتت العناوين اآلتية
أ.
ب.
ت.
ث.

مناهج العلماء املسلمني يف التفسري قدميا وحديثا
حكم التأليف والتدوين يف مناهج املفسرين
نقد املناهج وتقوميها يف كتب التفسري
املناهج التجديدية يف تفسري القرآن الكريم
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ج  .املنحى األدبي واللغوي يف تفسري القرآن الكريم
ويعتمةد مةدرس املسةاآ يف معاجلتةةه هلةذ احملةاور علةى منةاذج تطبيقيةة مةن أعمةال املفسةةرين
ودراستها دراسة نقدية هادفة يف حماولة للوصةول إىل أفضةل املنةاهج وأكثرهةا مناسةبة حلاجةات
العصر ومتطلباته.

 6059موضوع خ ص يف األ ب  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتضمن هذا املساآ جانباً من جوانب األدب العربي القديم واحلةديث مثةل نظريةة األدب ،أو
فن من الفنون األدبية شعراً ونثراً ،أو الشعر السياسي يف العصر األموي ،األدب الصويف وغريها.
ويراعى يف الدرس العمق واإلحاتة والتجديد.

 6060البال

الدربي الم األسلوب 3 :س ا ت مدت د  3نظري)

يةةدرس الطالةةب يف هةةذا املسةةاآ البالغةةة العربيةةة مةةن خةةالل الكتةةب القدميةةة علةةى ضةةوء
النظريات النقدية احلديثة ومنها علم األسلوب ،كما يتعةرف إىل علةم األسةلوب نشةأته وعالقتةه
بعلم اللغة والنقد األدبي ،وميادينه واجتاهاته وكيفية االسةتفادة منةه يف علةم البالغةة ومةا يتفةرع
عنهةةا مةةن الفصةةاحة والبيةةان واملعةةاني والبةةديع ،وعل ةم اللغةةة وعلةةم األسةةلوب ،ومي ةادين الدراسةةة
األسلوبية وعلم األسلوب والنقد األدبي واجتاهةات البحةث األدبةي ،ومةواتن التشةابه بةني البالغةة
العربية وعلم األسلوب.

 6061األ ب املق رن 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتضمن هذا املساآ تعريفاً لألدب املقارن فيوضح نشأته وأهميته وأدواته ومذاهبةه وميادينةه
وبداياته يف الوتن العربي ،كما يدرس العالقات والتأ ريات املتبادلةة بةني األدب العربةي واآلداب
العاملية من خالل مناذج تطبيقية يتعرف الطالب فيها إىل أبرة التيارات واملواقف األدبية واملةذاهب
والنظريات واملصطلحات األدبية احلديثة.

 6097الرس ل  6 :س ا ت مدت د  6نظري)
يقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة بالتخصةةص ،حتةةت
اشراف أحد االساتذة املتخصصني ،وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.
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 6098حلقة حبةةث  6099 + )1حلقة حبةةث  )2جمة ا تركيةةو اال ب الرقةةد :
" 3س ا ت مدت د  3نظري) لكل مقرر"
يهدف املساآ إىل تنمية البحث العلمي ،وتعويد الطالب على مناخاته العلمية وتنمية ملكةة
احلوار العلمي املؤيد باألدلة والشواهد واسةتيعاب وجهةة النظةر املخالفةة ويتضةمن املسةاآ بعةدين
بعداً نظرياً وآخر تطبيقياً.
أ -البعد النظري فيتوىل فيه أستاذ املساآ مناقشة القضايا العامة املتعلقة باملسةاآ مثةل مةنهج
البحث وإشةكاالته ،واختيةار التوصةيات العلميةة واختيةار بعةض املةواد البحثيةة أو الصةاحلة
للبحث لدراستها .ويشمل البعد النظري كذلك دراسة احلوار العلمي الذي جيري يف القسم
التطبيقي وتقوميه وتهيئة املادة الةيت سةيلقيها الباحةث ،ومراجعتهةا أوال بةأول فكةرة وخطةة
ومةةنهج حبةةث وفرضةةا علمي ةاً ،ولتحديةةد مشةةكلة البحةةث والتنظةةيم واالختصةةار واالخت ةزال
واالقتصار على القضايا املهمة اليت يتسع هلا الوقت.
ب -البعد التطبيقي فيقدم فيه الطالب/ة  ،بتوجيه مةن أسةتاذ املسةاآ ،عمةالً حبثيةاً واحةدًا يف
جمةةال تركيةةز ويُطلةةب منةةه حتضةةري وإلقةةاؤ ومناقشةةته مناقشةةة علميةةة .وتتنةةوع األحبةةاث
واألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية ،وإعداد حبوث أو خطط حبثيةة ،أو مشةاريع
ندوات ومؤمترات علمية .ودراسة توصيات مؤمتر أو ندوة وتقوميهةا ونقةد األحبةاث واألعمةال
العلميةةة الةةيت قةةدمت فيهةةا ،وتقةةويم املنةةاهج واملقةةررات الدراسةية يف طتلةةف املراحةةل وتقةةويم
احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر ،واللغةة واإلعةالم والدراسةات املقارنةة وحصةر
مصادر حبث ما وتقوميها علمياً.
م يقدم أستاذ املساآ يف آخر العام تقريراً عن سري املادة وما درَسه الطةالب يف احملاضةرات
النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة منه يف االمتحان الشامل.

525

ث نيً :توصيف مقررات برن مج م جستس اإلرش الردسي الرتبوي:
 6150نظري ت اإلرش

تطبيق ته  3 :س ا ت مدت د  3نظري)

يتناول هذا املسةاآ مفهةوم النظريةة ودور النظريةة يف العمليةة اإلرشةادية ،وتتضةمن عرضةاً
للنظريات التحليلية ،والوجودية ،واإلنسانية ،والسلوكية ،واملعرفية ،واملعرفية -السلوكية،
واجلشطالت ،والواقعية ،والتطبيقات واإلسرتاتيجيات اإلرشادية املنبثقة عن كل منها.

 6151اإلرش اجل دي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ كيفيةةة تكةةوين اجلماعةةة االرشةادية وتنظيمهةةا واملراحةةل الةةيت متةةر بهةةا
،وكيف يتعامل املرشد مع كل مرحلة واألسس اليت يقةوم عليهةا االرشةاد اجلمةاعي ،والقواعةد
العامةةة الختيةةار املسرتشةةدين يف اإلرشةةاد اجلم ةاعي وديناميةةات اجلماعةةة ،ومنةةاذج واسةةرتاتيجيات
اإلرشاد اجلماعي املنبثقة عن األسس النظريةة املعروفةة ،كالتحليليةة ،والسةلوكية ،واملعرفيةة،
واإلنسةةانية ،واجلشةةطالتية ،وأسةةاليب إدارة اجللسةةة اجلماعيةةة ،والتعامةةل مةةع بعةةض مشةةكالت
اجملموعةةة ،وأشةةكال طتلفةةة مةةن املسرتشةةدين ميكةةن أن يةةواجههم املرشةةد داخةةل اجملموعةةة.
ويتضمن اجلانب العملةي يف هةذا املسةاآ مسةاعدة الطلبةة علةى بنةاء الةربامج اإلرشةادية اجلمعيةة،
اليت تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها.

 6152قض ي مد صر يف اإلرش  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضايا واملشكالت املعاصرة ذات العالقةة مبيةدان علةم
النفس واإلرشاد النفسي والرتبوي مع الرتكيز على االجتا االنتقائي يف التدخل اإلرشادي .كما
يهةةدف إىل اإلملةةام بكافةةة اجلوانةةب والتوجهةةات الفلسةةفية واملنطلقةةات الفكريةةة املصةةاحبة لكةةل
قضية أو مشكلة لغرض تكةوين تصةور واضةح ملختلةف جوانبهةا .كمةا يهةدف املقةرر أيضةا إىل
تنةةةاول تلةةةك القضةةةايا واملشةةةكالت بالتحليةةةل والنقةةةد ومناقشةةةة أهةةةم اإلسةةةرتاتيجيات واحللةةةول
واملقرتحات املالئمة للمجتمع احمللي.

 6153إرش ذ ي احل ج ت اخل ص أسرئم  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املساآ تأ ري اإلعاقةة علةى األتفةال ونظةام األسةرة والوالةدين واألخةوة واألخةوات
وردود الفعةل جتةا اإلعاقةة وتقيةيم حاجةات الوالةدين واسةرتاتيجيات مسةاعدة الوالةدين التواصةةل
الفعةةةال مةةةع الوالةةةدين ،واالجتماعةةةات واملقةةةابالت ،وإرشةةةاد األفةةةراد ذوي االحتياجةةةات اخلاصةةةة
وأسةةرهم ،اختيةةار وتنفيةةذ بةةرامج التةةدخل مةةع األتفةةال والوالةةدين ،والةةربامج املختلفةةة ملشةةاركة
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.

 6154اإلرش الو اجي األسري 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ اىل تعريف الطلبة مباهية االرشةاد االسةري والزواجةي وخلفيتةه التارخييةة
واهدافةةه ومربراتةةه .ويتنةةاول املسةةاآ سةةيكولوجيه العالق ةات االسةةرية .ودور االس ةرة يف التكيةةف
النفسي واالجتماعي للفرد ،والنظريات املختلفة املفسرة لظهور االضطرابات النفسية يف االسرة،
ويتنةةةاول االجتاهةةةات احلديثةةةة يف أسةةةاليب االرشةةةاد األسةةةري والزواجةةةي ،وبعةةةض املشةةةكالت
الزواجيةةة ،ودور املرشةةد األسةةري يف إدارة جلسةةات وبةةرامج االرشةةاد األسةةري والزواجةةي ،وأبةةرة
املشكالت األسةرية  ،باإلضةافة اىل التعةرف علةى أدوات التشةخيص والقيةاس املتةوفرة يف جمةال
االرشاد األسري.

 6155الد لي اإلرش ي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هذا املساآ العملية اإلرشادية مةن حيةث تبيعتهةا ،ومراحلةها ،ومناذجهةا ،والتعةرف
إىل مهارات املرشةد النفسةي ،ووسةائل عةع املعلومةات يف العمليةة اإلرشةادية ،وصةياغة األهةداف
اإلرشادية ،وتصميم الربنةامج اإلرشةادي وتنفيةذ  ،إضةافة إىل بعةض التطبيقةات والنمةاذج لةربامج
إرشادية ،م تقويم العملية اإلرشادية ،واإلتالع على األخالقيات للعمل اإلرشادي.

 6156القي ل الردسي يف اإلرش  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتناول هةذا املسةاآ مفهةوم ومنطةق القيةاس النفسةي ،واسةتخدام االختبةارات واملقةاييس مةن
خالل بناء العالقةة اإلرشةادية .كمةا تتضةمن اسةتخدام االختبةارات ،واخلصةائص السةيكومرتية
لالختبةةارات ،ومعةةايري انتقةةاء االختبةةار ،وتنفيةةذ االختبةةارات ،وتفسةةري نتةةائج االختبةةار ،وتقةةديم
النتائج للمعنةيني ،واسةتخدامها يف إتةار عمليةة اإلرشةاد .وتتضةمن املةادة تةدريبات علةى اسةتخدام
اختبةةةارات حمةةةددة لقيةةةاس القةةةدرات ،وامليةةةول ،واإلجتاهةةةات ،واختبةةةارات الةةةذكاء املتعةةةددة،
واإلختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة.

 6157اإلرش املدرسي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ تبيعةةة اإلرشةةاد النفسةةي املدرسةةي ومبادئةةه وأهميتةةه ووظائفةةه وحتديةةد
املشكلة اإلرشادية املدرسية ،وتسهيل العمليات التعليمية املدرسةية كهةدف لإلرشةاد املدرسةي،
وتبيعة العالقة بني املرشد املدرسةي واملعلمةني واالدارة املدرسةية وأوليةاء األمةور ،وعالقةة املرشةد
املدرسي بالطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية وتربويةة ،ومقةابالت املرشةد النفسةي للطلبةة
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احملتاجني لإلرشاد ،وتبيعة التدخل اإلرشادي ،وأدوار املرشد النفسي املدرسي واخلةدمات الةيت
يقدمها والفنيات اليت يستخدمها ،وتشخيص املشكالت النفسةية والرتبويةة الطالبيةة ،ويتضةمن
اجلانب التطبيقةي يف هةذا املسةاآ مسةاعدة الطلبةة علةى بنةاء وتطةوير الةربامج اإلرشةادية املناسةبة
ملشةةةكالت الطلبةةةة املختلفةةةة  ،إضةةةافة إىل اإلملةةةام بالتشةةةريعات اخلاصةةةة باإلرشةةةاد املدرسةةةي يف
فلسطني.

 6158تدريب ميداني يف اإلرش

 200س ا تدريب) 3 :س ا ت مدت د  3ا لي)

املتطلب السابق  6150نظريات االرشاد وتطبيقاتها 6157 ،االرشاد املدرسي
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل تةةدريب الطالةةب تةةدريباً عمليًةةا يف املةةدارس أو يف إحةةدى املؤسسةةات
االجتماعية اليت تقدم خدمة اإلرشاد النفسي يف القطاع العام أو القطاع اخلاص بواقع يةوم واحةد
من كل أسبوع مبا بعةادل ( )200سةاعة تةدريب ،ولفصةل دراسةي واحةد ،ويهةدف إىل إكسةاب
الطلبةةة املهةةةارات األساسةةةية يف االرشةةةاد الرتبةةةوي والنفسةةةي ،وخاصةةة إقامةةةة العالقةةة اإلرشةةةادية
الفرديةةة ،واكتسةةاب مهةةارات التقيةةيم النفسةةي والتشةةخيص اإلرشةةادي ومهةةارات تصةةميم وتطبيةةق
بةةرامج اإلرشةةاد باإلضةةافة لتنميةةة مهةةارات حةةل املشةةكالت الةةيت يواجههةةا الطلبةةة واملعلمةةني يف
املدرسة ،ومهارات وضع حلول لتلك املشةكالت – التعةرف علةى كيفيةة تطبيةق املعرفةة النظريةة
جملاالت ووسائل وترآ االرشاد املختلفة .والتدرب على اختاذ القةرارات وكيفيةة حتمةل املسةئولية
وإتاحةةة الفرصةةة لالخنةةرا يف احليةةاة العمليةةة بةةالوعي الةةالةم واكتسةةابه مهةةارات التفاعةةل مةةع
البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها.

 6159اإلشراف يف اإلرش  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ االشةةراف يف االرشةةاد مةةن حيةةث مناذجةةه ،كنمةوذج النمةةو الشخصةةي،
ومنوذج تطوير املهارة ،والنمةوذج املشةرتك يف اإلشةراف ،كمةا يتنةاول املسةاآ العالقةة اإلشةرافية
وأدوار املشرف املختلفة ،مثل دور كمستشار ،ومقيم ،ومدرب ،ومرشد ،وكداعم للمرشةدين
وللعمليةة اإلرشةادية ،ويتنةاول املسةاآ اإلشةراف وفقةاً لنظريةات اإلرشةاد النفسةي كالسةلوكية،
واملعرفية ،واجلشطالتية ،واملعرفية  -السلوكية ،ويتعرض املساآ لبعض أسةاليب اإلشةراف يف
اإلرشاد ،كاإلشراف الفردي ،واإلشراف اجلمعي ،واإلشراف املهين.

 6160االرش املهين 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ التعرف إىل املفاهيم األساسية يف اإلرشاد املهين ،باالضةافة إىل نظريةات
النمةةةو واالختيةةةار املهةةةين املختلفةةةة .ويتنةةةاول املسةةةاآ دور املرشةةةد يف اإلرشةةةاد املهةةةين ويف مواجهةةةة
مشكالت التكيف املهين ،كالبطالة ،واالحرتاآ النفسي ،وضعف الدافعيةة ،وامللةل ،ويتنةاول
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املساآ اسرتاتيجيات التقويم يف اإلرشاد املهين باالضافة إىل واقع االرشةاد املهةين حمليةاً وعامليةاً،
ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هذا املساآ تدريب الطلبة على اسةتخدام وتطبيةق اختبةارات امليةول
واإلجتاهات املهنية املختلفة ،وتصميم برامج التدخل املهنية املختلفة ،ومساعدة املسرتشدين علةى
حسن اختيار الوظائف اليت تناسب قدراتهم واستعداداتهم وميةوهلم ،إضةافة إىل احتياجةات سةوآ
العمل ومتطلباته.

 6161نظري ت الشخصي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةدف هةةذا املسةةاآ التعةرف إىل مفهةةوم الشخصةية ونظرياتهةةا ،ويتنةةاول النظريةةة الشخصةةية
ومفهومها ،والعوامل املؤ رة يف تكوين الشخصية ،وأهمية النظرية يف علم الةنفس والشخصةية،
واستعراض نظريات الشخصية نظريةات األمنةا  ،ونظريةات السةمات ،نظريةة التحليةل النفسةي
الفرويةةدي ،ونظريةةة يونةةغ التحليليةةة ،والنظريةةات النفسةةية االجتماعيةةة عنةةد كةةل مةةن هةةورني،
وسةةوليفان ،وفرومةةوادلر ،والنظريةةة اإلنسةةانية ملاس ةلو ،والنظريةةة السةةلوكية لسةةكنر ،ونظريةةة
الذات لكارل روجرة ،ونظرية اجملال لكريت ليفني ،واملثري – االستجابة الولرد وميلر).

 6162تص يم البحث أس ليبه 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس البحثية املنهجية لتصاميم البحوث ،واألساليب
واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم النفس ،وتعريفةه باألسةاليب اإلحصةائية
لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6163حلق حبث يف رس ئل امل جستس 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
املتطلب السابق  6162تصميم البحث وأساليبه
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقص ةي املشةةكالت البحثيةةة وحتديةةدها،
وتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةةث واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةات املتاحةةةة ومصةةةادرها بةةةاللغتني العربيةةةة
واإلجنليزية ويف جمال ختصصه ،كما يهدف املقرر إىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حبثيةة
مالئمة منهجياً وعلمياً ملوضوعات حبثيه يف جمال ختصصه.
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 6164اسةتخدام ت احل سةةوب يف حتليةةل البي نة ت 3 :سة ا ت مدت ةةد  1نظةةري،
 2ا لي)
املتطلب السابق  6162تصميم البحث وأساليبه
يتناول هذا املساآ استخدام الربجميات اإلحصائية املعروفة يف حتليل البيانات الرتبويةة مثةل
برجميةةات ، AMOS ،SPSS ،SASوتركةةز هةةذ املةةادة علةةى إدخةةال البيانةةات وتنظمهةةا
واسةةةتخدام الربجميةةةات لفحةةةص البيانةةةات وحتليلةةةها باسة ةتخدام األسةةةاليب اإلحصةةةائية الوصةةةفية
واالستنتاجية واالرتباتية باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية الالمعلمية واملتقدمةة .كمةا تتضةمن
تفسري نتائج التحليل لكل أسلوب إحصائي وكتابة التقرير.

 6196رس ل امل جستس "رس ل  3 :")1س ا ت مدت د  3نظري)
هذا هو اجلةزء األول مةن أصةل جةزأين ،يقةوم الطالةب بإعةداد مقةرتل حبثةي ويقةوم بتقدميةه
أمام جلنة الربنةامج للتعةرف إىل مةا مت كتابتةه ،وحيصةل علةى تغذيةة راجعةة مةن اللجنةة ،ويلتقةي
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.

 6197رس ل امل جستس "رس ل  3 :")2س ا ت مدت د  3نظري)
يقوم الطالةب بإعةداد رسةالة املاجسةتري يف إحةدى املوضةوعات املرتبطةة بالتخصةص ،حتةت
إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6198حلق حبث  )1مس ر الش مل) 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،
وتنميةةة مهةةارات الةةتفكري العلمةةي والناقةةد ،ومهةةارات املناقشةةة واحلةةوار والتعةةبري العلمةةي لةةةدى
الطالب ،كما يهدف إىل تةدريب الطالةب علةى إعةداد حبةث ميةداني تطبيقةي "كمةي" ملشةكلة
حبثية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حسب قواعد وأصول البحث العلمي ،م يقةوم الطالةب
بعرض ومناقشة البحث اليت قام بإعداد يف احملاضرة أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه
الطلبة.

 6199حلق حبث  )2مس ر الش مل) 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
املتطلب السابق  6198حلقة حبث (( )1مسار الشامل).
يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،
وتنمية مهارات التفكري العلمي والناقد ،ومهارات املناقشة واحلوار والتعبري العلمي لديةه ،كمةا
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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
والنفسي ،وينبغي قيام الطالب بعرض حبثه ومناقشته أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه
الطلبة.
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ث لثً :توصيف مقررات برن مج م جستس اإل ار اإلشراف الرتبوي:
 6162تص يم البحث أس ليبه 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ إىل تزويةةةد الطالةةةب باألسةةةس البحثيةةةة املنهجيةةةة لتصةةةاميم البحةةةوث،
واألساليب واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم الةنفس ،وتعريفةه باألسةاليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6350مب ئ اإل ار اإلشراف الرتبوي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل تقةةديم مقدمةةة عامةةة يف جمةةال التخصةةص ميةةنح الطالةةب أساسةةيات
املعرفةةة واملفةةاهيم النظريةةة واملصةةطلحات املرتبطةةة بةاإلدارة واإلشةةراف الرتبةةوي ،وأهةةم التطةةورات
واجتاهةةات البحةةث يف هةةذا التخصةةص ،والقةةيم واألخالقي ةات املرعيةةة للمشةةتغلني مبهنةةة اإلدارة
واإلشراف ،كما أنه ميةنح الطالةب الفهةم والةوعي والقةيم واملهةارات اإلنسةانية الةيت متكنةه مةن
املضةةي يف دراسةةة ختصةةص اإلدارة واإلشةةراف ،وكةةذا التعةةرف علةةى أهةةم متطلبةةات مهنةةة اإلدارة
واإلشراف وصلتها بالدراسة العلمية للتخصص.

 6351أس

املر ئج تطويرئ  3 :س ا ت مدت د  3نظري)

يتناول هذا املساآ مفهوم املنهاج مةن املنظةور التقليةدي واملنظةور احلةديث (عامليةاً ،وعربيةاً،
وحملية ةاً) ،وكةةةذلك التعةةةرف إىل عناصةةةر املنهةةةاج ،وأسسةةةه (الفلسةةةفية والنفسةةةية واالجتماعيةةةة
واملعرفية) ،وعملياته (التصةميم ،التنفيةذ ،التطةوير ،التقةويم) .وتطةوير املةنهج (أسةس التطةوير،
وخطةةوات التطةةوير ،وأشةةكاله ،ومعوقاتةةه) ،كمةةا يبحةةث املسةةاآ يف بنةةاء املنهةةاج (منهةةاج املةةواد
الدراسةةية ،ومنهةةاج النشةةا  ،املنهةةاج احملةةوري ،املنهةةاج االلكرتونةةي) ،والتعةةرف إىل مواصةةفات
الكتةةاب املدرسةةي ،ومنةةاذج لةةبعض املنةةاهج املتطةةورة ،وجتربةةة الةةدول يف تطةةوير املنةةاهج الرتبويةةة
وجتربة وةارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطينية.

 6352املت بد الرتبوي التقويم 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يتنةاول هةذا املسةةاآ املفةاهيم املتصةلة باملتابعةة الرتبويةة والرقابةة والتقيةةيم والتقةويم ،وأهميةةة
املتابعة والتقويم يف العمل الرتبوي ،واسرتاتيجيات املتابعةة وأسةاليبها ومناذجهةا وأدواتهةا ،ونظةام
املتابعة ،وجودة األداء الرتبوي والتعليمي ،واسرتاتيجيات التقويم املعاصرة ،وأساليبه وأدواته.
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 6353التخطيط الرتبوي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ إىل دراسة مفهوم التخطةيط بشةكل عةام والتخطةيط الرتبةوي علةى وجةه
اخلصةةوص وأنواعةةه وجماالتةةه وأسةةاليب التخطةةيط الرتب ةوي واملعلومةةات الرتبويةةة وتعريةةف الطلبةةة
بتقةدير احلاجةةات وأسةةاليب التنبةةؤ بأعةةداد الطلبةة والتخطةةيط إلدارة املشةةروعات الرتبويةةة وإعةةداد
اخلطط الرتبوية واسرتاتيجيات التقويم املرحلي للخطط عن تريق املؤشةرات املسةتقبلية للتعلةيم،
وكةةذلك معرفةةة واقةةع التخطةةيط الرتبةةوي يف مؤسسةةات السةةلطة الوتنيةةة الفلسةةطينية التعليميةةة
وتقويم مناذج عاملية يف التخطيط الرتبوي.

 6354تطبيق ة ة ت يف حوسة ةةب اإل ار التدلي ي ة ة اإلشة ةةراف الرتب ة ةوي 3 :س ة ة ا ت
مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يركز هذا املساآ على األسس األولية للتعليم املدار باحلاسوب ،ويبحث يف أسس تصميم
الربجميات التعليميةة احملوسةبة ،ويتنةاول التطبيقةات احلديثةة يف توظيةف تطبيقةات احلاسةوب يف
حتسني اإلدارة املدرسية وإدارة التعليم واإلشراف الرتبةوي ،وكيفيةة اسةتخدام التقنيةات احلديثةة
لتحسةةني بيئةةة العمةةل داخةةل املدرسةةة ويف عمليةةة اإلش ةراف الرتبةةوي ،وتأسةةيس جمتمعةةات الةةتعلم
واملمارسة واملعرفة بني املعلمني ،وتطوير عمليات التخطةيط ومتابعةة العمليةات التعليميةة وتطةوير
أداء األفراد من معلمني ومديري مدارس ومؤسسات ومشرفني تربويني ،كما يتطةرآ املسةاآ إىل
األساليب اليت ميكن من خالهلا تطوير البيئات التقنية يف املدارس واملؤسسات التعليمية .وتنفيةذ
الطالةةب ل  50سةةاعة تدريبيةةة عمليةةة متصةةلة حبوسةةبة الربنةةامج املدرسةةي واالمتحانةةات واألبنيةةة
والعملية اإلشرافية "تقييمات..إخل" ،.وبإشراف املدرسة وأستاذ املساآ ،وتقةديم تقريةر نهةائي عةن
التدريب.

 6355اقتص ي ت التدليم  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهتم هذا املساآ بتعريف الطالب مباهية اقتصاديات التعليم وأهميتها وجماالت اقتصةاديات
التعلةةةيم والعالقةةةة بةةةني االقتصةةةاد والتعلةةةيم ،ودور التعلةةيم يف اسة ةتثمار العنصةةةر البشةةةري كقةةةوة
إنتاجية ،ومساهمة التعليم يف التنمية االقتصادية ،كلفة التعليم والعائد من التعليم .كما يبحث
املساآ يف أساليب الكفاية الداخلية والكفاية اخلارجية للمؤسسات التعليمية ،وكذلك دراسةة
اإلنفةةاآ والتمويةةل يف قطةةاع الرتبيةةة والتعلةةيم يف السةةلطة الوتني ةة الفلسةةطينية واملشةةكالت الةةيت
تواجه متويل التعليم.
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 6356القي

تطبيق ته الرتبوي املُد صر  3 :س ا ت مدت د  3نظري)

يهةةدف املسةةاآ إىل إكسةةاب الطالةةب املعةةارف واملهةةارات املتنوعةةة املرتبطةةة بنظريةةات اإلدارة
والقيادة وتطبيقاتها الرتبوية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية ،وذلك يف سياآ االجتاهات النظرية
وأفضل املمارسات العاملية واملعاصرة ومتطلبات اجملتمع .كما يهةدف إىل إكسةاب الطلبةة مهةارة
التمييز بني النظريات املختلفة وتطورها وتطبيقها يف اجملتمع.

 6357اجلو يف اإل ار اإلشراف الرتبوي املُد صر 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف املساآ إىل متكني الطالب من فهةم األسةس النظريةة ،مثةل مفةاهيم إدارة اجلةودة يف
التعلةةيم وأهميتةةه ،ومةةربرات تطبيةةق اجلةةودة يف اجمل ةال الرتبةةوي والتعليمةةي بصةةفة عامةةة واإلدارة
الرتبويةةة والتعليميةةة واإلشةةراف الرتبةةوي بصةةفة خاص ةة ،واملهةةارات اإلدراكيةةة واملهةةارات العلميةةة
احلياتيةةة واألخالقيةةة كإتقةةان مهةةارات تأهيةةل املؤسسةةة التعليميةةة لالعتمةةاد والتخطةةيط الفعةةال
ملتطلباتها تطبيقها.

 6358حلق حبث يف رس ئل امل جستس  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقص ةي املش ةكالت البحثيةةة وحتديةةدها،
وتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةةث واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةات املتاحةةةة ومصةةةادرها بةةةاللغتني العربيةةةة
واإلجنليزيةةة ويف جمةةال ختصصةةه ،كمةةا يهةةدف املسةةاآ إىل مسةةاعدة الطالةةب يف تصةةميم خطةةة
حبثية مالئمة منهجياً وعلمياً ملوضوعات حبثيه يف جمال ختصصه.

 6359التدلم التدليم االسرتاتيجي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركز هذا املساآ على التعلم والتعلةيم االسةرتاتيجي ،واملفةاهيم املعاصةرة يف هةذا اجملةال،
وخصائص التعليم االسرتاتيجي الذي ميثل منوذجا مةن التعلةيم والةتعلم نةتج عةن البحةوث احلديثةة
يف حقل علم النفس املعريف ،واملهارات واالسرتاتيجيات املعرفيةة ومةا وراء املعرفيةة الةيت تسةتخدم
يف أ ناء أنشطة الةتعلم ،وتوجيةه العمليةات املعرفيةة يف أ نةاء الةتعلم االسةرتاتيجي ،ومنةاذج التعلةيم
والةةتعلم االسةةرتاتيجي ،وتةةدريس الةةتفكري االسةةرتاتيجي ،ونظريةةات الةةتعلم املعرفي ةة وأهيمتهةةا يف
التدريس ،ومهارات الدراسة ،واسرتاتيجيات التفكري ،ومستويات التفكري.
 6360تطبيق ت مد صر يف اإل ار اإلشراف الرتبوي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل تعريةةف الطلبةةة بالنظةةام الرتبةةوي يف فلسةةطني وجتةةارب الةةدول
العربية والدول رائدة التعليم مثل ماليزيا واليابان وفنلندا ،واألنظمة والقوانني الرتبوية؛ واألمنةا
اإلدارية والقيادية ،وبعض النماذج الناجحة ،واملهةام اإلشةرافية الرتبويةة؛ وتطبيقةات جمموعةة مةن
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املهارات واملمارسات اإلشرافية الرتبوية املختلفة ،والسلوك التنظيمي املؤسسي ،وعةرض ودراسةة
وتقويم مواقف صةفية وإشةرافية تربويةة واقةرتال تعةديالت مناسةبة ضةمن املعةايري الرتبويةة ،كمةا
يهةةتم هةةذا املسةةاآ ب بنةةاء تطبيةةق عملةةي لعمليةةة التخطةةيط الرتبةةوي ،وأسةةاليب التخطةةيط الرتبةةوي
مثل أساليب التنبةؤ املعادلةة االسةيوية وأسةلوب النسةب وأسةلوب اجملموعةات الناجيةة وقةانون بةريل
وأسةةةلوب اليونسةةةكو وأسةةةلوب االءةةةدار  L.S.Mواألسةةةاليب احلدسةةةية باإلضةةةافة إىل ماهيةةةة
التخطةةيط ،وتعريفةةه ،وركةةائز التخطةةيط ،والقواعةةد العامةةة للتخطةةيط الرتبةةوي...اخل .وتنفيةةذ
الطالةةب ل  50سةةاعة تدريبيةةة عمليةةة يف املؤسسةةات الرتبويةةة والتعليميةةة مثةةل املةةدارس وأقسةةام
اإلشراف ،وبإشراف أستاذ املساآ وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6361تص يم اهلي كل الترظي ي بر ئه  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركةةز هةةذا املسةةاآ علةةى املفةةاهيم األساسةةية لنظريةة املنظمةةة ،وأهةةدافها وأهميتهةا ودورهةةا
التنموي ،والنماذج التقليدية واحلديثة يف نظرية املنظمة ،وحتليل مكونةات ومةداخل تصةميمها،
واملبادئ اليت تقوم عليها ،وقيةاس األداء التنظيمةي ،وآليةات تصةميم اهلياكةل التنظيميةة وآليةات
بنائهةةةةا ،واملةةةةداخل املختلفةةةةة لتصةةةةميم وتطةةةةوير اهلياكةةةةل التنظيميةةةةة (املةةةةدخل امليكةةةةانيكي
والكالسةةيكي واملةةدخل السةةلوكي واملةةدخل اهليكلةةي) .واملةةدخل املقةةرتل يف تطةةوير اهلياكةةل
التنظيمية وهو مدخل األهداف والنتائج (أساليب تشةخيص وحتليةل وترتيةب املشةاكل التنظيميةة
ومتابعة تنفيذ التحول املرحلي إىل اهليكل اجليد).

 6396رس ل  3 : )1س ا ت مدت د  3نظري)
هذا هو اجلةزء األول مةن أصةل جةزأين ،يقةوم الطالةب بإعةداد مقةرتل حبثةي ويقةوم بتقدميةه
أمام جلنة الربنةامج للتعةرف إىل مةا مت كتابتةه ،وحيصةل علةى تغذيةة راجعةة مةن اللجنةة ،ويلتقةي
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.

 6397رس ل  3 : )2س ا ت مدت د  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل إعةةداد الطالةةب رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة
بالتخصص ،حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعةد االنتهةاء مةن إعةدادها
بصورة علنية.
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