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 البرامج االكاديمية

 اللغة العربية وآدابهاتخصص  .1

  :مقدمة

دتها، وأنها لغة أبرة عوامل وحاألمة و ويةت هنظرًا ألهمية اللغة العربية بصفتها أحد مكونا

ة العربية يف كلية نشأت قسم اللغاصًا، فأخًا مامالدين والقرآن، فقد أولتها إدارة اجلامعة اهت

 بها، كما مينحبية وآدالعراس يف اللغة م. الذي مينح درجة البكالوري2015/8/15اآلداب يف 

يدين احمللي تميز على الصعم إىل اللقسالع درجة املاجستري يف مساري األدب، والنحو. ويتط

ل خططه لعلمي، من خالاوالبحث  ليملتعاوالعربي، وأن يسهم بدور فاعل يف حتسني نوعية 

العربية وإعالء  النهوض باللغةولعالية. اء  كفالتدريسية ذات الاألكادميية الشاملة، وهيئته ا

 .ري الكبريضااحل شأنها بني لغات األمم األخرى مبا يليق بدورها

 أهداف قسم اللغة العربية وآدابها:

 ة احلديث، إكسابهم مهارولطلبة، ى الد االرتقاء مبهارات التواصل اللغوي واألدبي

 والكتابة بالفصحى.
 ز على علمي والرتكيلنشر البا مامالبحث العلمي يف القسم واالهت تطوير حركة

 بداعية.ابة اإللكتوا تنمية قدرات الطلبة يف جمال البحث العلمي

  جلامعة ا تعقد داخل قة اليتلعالاات ذاملشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية

 غات احلية.اللانتها بني عزيز مكوت بيةوخارجها، مبا يسهم يف النهوض باللغة العر

 اجلامعات يفلغة العربية قسام الع أمية تو يق العالقات والروابط العلمية والثقاف 

 احمللية والعربية.

 كفاء، وال ملؤهلني واألارجيني اخل من تلبية احتياجات سوآ العمل احمللي والعربي

 ، والتلفاة.الصحافةة وذاعسيما املؤسسات التعليمية واإلعالمية كاإل

 م العليا، كمال دراستهإلالقسم  لبةن تمفرصة أمام املوهوبني واملتفوقني إتاحة ال

 .قسموذلك من خالل ترل برنامج املاجستري يف ال

 بة.وس الطلنف يف غرس رول االنتماء الوتين والقومي والديين 
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 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

رجات ط( حتقيق آدابهاية ولعرباغة الل)ختصص يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات 

 اآلتية التعلم 

  طرجات املعرفة العامة 

 التعرف إىل مستويات نظام اللغة العربية. .1

 معرفة القواعد النحوية والصرفية. .2

 وصف املناهج النقدية والظواهر األدبية. .3

 التعريف بأبرة املصنفات اللغوية واألدبية. .4

  )اإلدراكية( املهارات الذهنية

 .اللغوية واألدبية لدى الدارسنيت حتديد املشكال .1

 القراءة املعاصرة للنصوص اللغوية واألدبية.  .2

 حتليل النصوص وشرحها. .3

 الربط بني النص وحميطه اخلارجي. .4

 املهنية العملية أو املهارات

 لنحوية والصرفية.وفق املعايري ا قراءة النصوص األدبية وكتابتها .1

 لعروض.لم اة يف عتقطيع الشعر العربي وفقًا للبحور الشعري .2

 .فيها تدقيق النصوص األدبية وتصويب األخطاء الواردة .3

 تمع.اجمل الكتابة اإلبداعية اليت تعرب عن الذات وقضايا .4

 العامة. ناسبات واملالتعبري الشفوي وفن اإللقاء يف امليدان املهين .5

 ة.لعلميتوظيف أدوات البحث العلمي يف كتابة األحباث ا .6

 ية.استخدام املعاجم اللغو .7

 العامة  /نقولةاملهارات امل

 حة.ممارسة الكتابة والكالم باللغة العربية الفصي .1

 كتابة املقاالت األدبية بلغة سليمة. .2

 تنويع مصادر التعلم ووسائل التقويم. .3

 مواجهة املشاكل اليت تواجهه يف مهنته وحلها. .4

 تخصص.ها الالتكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضي .5
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 تصال، وتقنية املعلومات مهارات اال

 االتصال والتواصل مع اآلخرين.  .1

 تعزيز احملتوى العربي على الشبكة العنكبوتية. .2

 يم.التعلم اإللكرتوني واستخدام احلاسوب يف التعل .3

 تعزيز الثقة بالنفس واجلرأة والفصاحة. .4

 املنافسة والتميز يف سوآ العمل. .5

 :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 بأخالقيات املهنة. االلتزام  .1

 احملافظة على القيم الروحية واالجتماعية. .2

 األمانة واإلخالص يف تأدية العمل.  .3

 احملافظة على أسرار العمل. .4

 تنمية  قافة االستماع وأدب احلوار. .5

 احلفاظ على اهلوية القومية والدينية. .6

 ث نيً : سوق الد ل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية 
 التدريس يف املدارس العامة واخلاصة. .1

 ة.ختلفاإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى امل .2

 التدقيق اللغوي يف املؤسسات املختلفة. .3

 البحث العلمي. .4
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 :ردر  /املاللغ  الدربي   آ ابهختصص  ث لث : متطلب ت

 علةةى ،املنفرد/اة وآدابهةةعربيةةلااللغةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص  

  تيكاآل( ساعة معتمدة موةعة 126الطالب ان يتم بنجال )

 :/ التخصص المنفرد ة. المقررات التخصصي1

عةة  ات اجلامجانب متطلب إىليف التخصص  ( ساعة معتمدة87برنامج دراسي جيتاة فيه الطالب )

يف  قةةررات ال توجةةد مامج سةةتة لربنةةاوالكليةةة، للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس. ويتضةةمن      

تةأخرة  أدب العصةور امل وطوتةات ،  املخالتخصص الرئيسي / الفرعي ، وهي  حتقيةق النصةوص و  

احلةديث   األدبةي  تطبيقات النقةد ، و ندلسياأل واألدب)املماليك واحلروب الصليبية والعثماني( ، 

 أفقيةةاسةةعًا تو السةةتةقةةررات حتقةةق املو. لعةةرباو أدب األتفةةال عنةةد ،  و فةةن الكتابةةة و التعةةبري، 

 ة.واد استدراكيم إىلن احلاجة لعليا دوته اورأسيًا للتخصص املنفرد يتيح للطالب إكمال دراس

  اآلتيك( ساعة معتمدة موةعة 87تتكون هذ  املقررات من )

 :كاآلتي( ساعة معتمدة مبينة في الجدول 87: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاة القرآن 5323

 - - 3 3 مناهج حتليل النص االدبي 8140

 - - 3 3 ةغويلالمصادر الدراسة االدبية و 8141

8144 
 ( )حتى نهاية1نصوص شعرية )

 العصر االموي(
3 3 - - 

 - - 3 3 مفنون النثر العربي القدي 8240

 8144 - 3 3( )حتى مطلع 2نصوص شعرية ) 8241

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 126 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 عصر النهضة(

 - - 3 3 علم البالغة 8243

 - - 3 3 تاريخ االدب العربي 8244

 - - 3 3 فن الكتابة والتعبري 8245

 - - 3 3 املأ ورات الشعبية 8246

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

8249 
يك لماأدب العصور التأخرة )امل

 (يانواحلروب الصليبية والعثم
3 3 - - 

8337 
لة ( )نظام اجلم1علم النحو )

 عربية(ال
3 3 - - 

 8337 - 3 3 راب(( )نظام االع2علم النحو ) 8339

 - - 3 3 برلعامناهج النقد االدبي عند  8342

 - - 3 3 العروض وااليقاع 8343

 - - 3 3 يثمناهج النقد االدبي احلد 8344

 - - 3 3 أدب األتفال عند العرب 8345

 - - 3 3 يندراسات يف االدب الفلسطي 8346

 - - 3 3 ثفنون النثر العربي احلدي 8347

 - - 3 3 حتقيق النصوص واملخطوتات 8348

 - - 3 3 األدب االندلسي 8349

 - - 3 3 االدب املقارن 8440

 8339 - 3 3 طبيقي(( )النحو الت3علم النحو ) 8442

8444 
( )العصر 3نصوص شعرية )

 احلديث(
3 3 - 8241 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 8445

 8344 - 3 3 ثيدتطبيقات النقد األدبي احل 8446

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  2 85 87 اجملموع
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 فراي: –سي رئي/ه اللغ  الدربي   آ ابختصص رابدً : متطلب ت 
 

-/رئيسةةي  اة وآدابهةةلعربيةةااللغةةة  ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف  

  كاآلتيموةعة  ة معتمدة( ساع132، على الطالب ان يتم بنجال )فرعي

 

 

 :سي / التخصص الرئي . المقررات التخصصية1

  آلتيكا( ساعة معتمدة موةعة 66تتكون هذ  املقررات من )

 :كاآلتي( ساعة معتمدة مبينة في الجدول 66: وتتكون من )إجبارية. مقررات تخصصية 1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاة القرآن 5323

 - - 3 3 ةغويلالمصادر الدراسة االدبية و 8141

8144 
 ( )حتى نهاية1نصوص شعرية )

 العصر االموي(
3 3 - - 

 - - 3 3 مفنون النثر العربي القدي 8240

8241 
( )حتى مطلع 2نصوص شعرية )

 عصر النهضة(
3 3 - 8144 

 - - 3 3 علم البالغة 8243

 - - 3 3 تاريخ األدب العربي 8244

 - - 3 3 ملأ ورات الشعبيةا 8246

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص لتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 132 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

8337 
لة ( )نظام اجلم1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 راب(( )نظام االع2علم النحو ) 8339

 - - 3 3 برلعامناهج النقد االدبي عند  8342

 - - 3 3 العروض وااليقاع 8343

 - - 3 3 يثمناهج النقد االدبي احلد 8344

 - - 3 3 يندراسات يف االدب الفلسطي 8346

 - - 3 3 ثفنون النثر العربي احلدي 8347

 - - 3 3 االدب املقارن 8440

 8339 - 3 3 طبيقي(( )النحو الت3علم النحو ) 8442

8444 
( )العصر 3نصوص شعرية )

 احلديث(
3 3 - 8241 

 - - 3 3 ربيعلم اللسان الع 8445

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  2 64 66 اجملموع
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 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى.

 تخصص اللغة العربية وآدابها )فرعي(:
  كاآلتيموةعة ( ساعة معتمدة 27ضم )ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي ي

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاة القرآن 5323

 - - 3 3 يمناهج حتليل النص االدب 8140

 - - 3 3 علم البالغة 8243

 - - 3 3 تاريخ االدب العربي 8244

 - - 3 3 م أصوات العربيةعل 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

8337 
ملة ( )نظام اجل1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 - - 3 3 ينالفلسطي األدبدراسات يف  8346

 - - 3 3 ثيفنون النثر العربي احلد 8347

  - 27 27 اجملموع
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 :مقرراتالوصيف ت

 ظري(ن 3  س ا ت مدت د 3إاج ز القرآن:  5323

يةة، وحمةاوالت   املعجزة القرآنبة التحةدي  ورآنةي  يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجةاة الق 

مةةاء يف سةةبب  آن وآراء العلمةةن القةةر  عجةةزبعةةض العةةرب معارضةةة القةةرآن،  ةةم التعريةةف بالقةةدر امل    

كةان إعجةاةًا   لكةريم، سةواء أ  االقةرآن   ة يفاإلعجاة، هذا إىل جانب الوقوف علةى أنةواع اإلعجةا   

 لة على كل نوع منها.مثاخل، وعرض أ يعيًا...تشر نيًا لغويًا، أم أنباء الغيب، أم عمليًا، أمبيا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3مر ئج حتليل الرص األ بي:  8140

ن النص األدبي ألوان طتلفة موساسية، ي األيتناول هذا املقرر التعريف بعناصر النص األدب

ذا هة سةم األكةرب مةن    يكرس القوون، ديد عناصر كل لمن شعر وقصة ورواية ومسرحية، وحت

لنفسةية واالجتماعيةة   ها  املنةاهج ا ية، وأهمطبيقاملقرر لدراسة مناهج حتليل النص األدبي دراسة ت

 والواقعية والبنيوية والتكاملية.

 نظري( 3س ا  مدت د    3مص  ر الدراس  األ بي   اللغوي :  8141

لغويةةة نصوصةةًا دة األدبيةةة والول املةةاتتنةةا ات الكتةةب الةةيتيتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف بأمهةة  

مهةةا، وأهةةم   ب واللغةةة وأعال يف األد أليفودراسةةات يف حقةةب ةمنيةةة متتاليةةة، وتطةةور منةةاهج التةة       

 .لبحثاملصنفات اليت متثلها ووسائل االنتفاع بها يف ا

 نظري( 3   دت دمس ا ت  3(:  (   حتى نه ي  الدصر األموي1نصوص شدري    8144

كةن  متسةالم واألمةوي،   صةدر اإل هلي ويهتم هذا املقرر بدراسة نصةوص مةن العصةور  اجلةا    

بتصةور   التصةال الو يةق  اكنةه مةن   ما متالطالب من فهم تبيعة العصر اجلاهلي ومشكالته، ك

مةوي خيتةار   إلسةالمي و األ لعصةرين ا امةن   القصيدة اجلاهلية، وحينمةا ينتقةل إىل دراسةة نصةوص    

ئض وشةعر  لعصةرين كالنقةا   هذين ايفمرت  منت يف اجلاهلية واستنصوصًا ترصد الظواهر اليت

الم والشةرك،  صةراع بةني اإلسة   ن شةعر ال مة فةرتة  على الشعر يف هةذ  ال  الغزل، كما تتناول ما جدَّ

 رج.خلوااوشعر الفتول، وشعر الفرآ اإلسالمية وخباصة شعر 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3فرون الرثر الدربي القديم:  8240

هذا املقرر دراسة النثةر العربةي يف تطةور  التةارخيي والفةين مةن العصةر اجلةاهلي إىل         يتناول 

نهاية القرن السادس اهلجري، عن تريق دراسةة نصةوص طتةارة متثةل هةذا التطةور وتضةم أمثلةة         

 ملختلف الفنون النثرية من خطابة وأمثال ورسائل ومقامات.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(  حتى مطلع اصر الرهض  (: 2نصوص شدري    8241

 عصر األموي (( ) حتى نهاية ال1نصوص شعرية ) 8144متطلب سابق 

مظةاهر   ايته، كما متثةل ي يف بدلعباسيركز هذا املقرر على دراسة نصوص متثل العصر ا

والثالث والرابع (،  قرون ) الثانيفة يف الختلالثورة على عمود الشعر، وترصد اجتاهات الشعر امل

املقةرر   ندلسةية، ويهةتم  بيئةة األ ر الة لدراسة نصةوص شةعرية أندلسةية تعكةس أ ة     وختصص مساح

 ة على بالدنا.الصليبي هجمةباختيار نصوص شعرية تعكس دور الشعراء للتصدي لل

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم البال  :  8243

نهةا مةن   ه كل مديع، وما يتضمنمعان وبيان ويهتم هذا املقرر بدراسة فرع علم البالغة من ب

ضةةافة إىل إيةةة املعاصةةرة، ة واللغونقديةةمصةةطلحات وموضةةوعات وربةةط هةةذ  الفةةروع بالنظريةةات ال 

 ة.وأخرى تطبيقي سة نظريةدرا إلقاء الضوء على األسلوبية كمنهج جديد ودراستها

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ األ ب الدربي:  8244

 رات صةر، وأبةرة املةؤ   عمةح كةل   ال، وميركز هذا املقرر على حتديد عصور األدب العربةي 

يتمثةةل الطالةةب ولشةةعر والنثةةر، للةةوني ا قةةررالثقافيةةة والظةةواهر الفنيةةة يف كةةل منهةةا، ويعةةرض امل 

لبةارةة يف  لةى التحةوالت ا  عاملقةرر   يركةز اجتاهات الشعر والنثر مةن خةالل منةاذج لكةل عصةر، و     

 أدبنا واألسباب الكامنة وراءها.

 نظري( 3   مدت د  س ا 3: فن الكت ب   التدبس 8245

اختيةةار وياغة السةةليمة، ة، والصةةللغويةةيعةةاا املقةةرر أصةةول فةةن الكتابةةة مةةن حيةةث الدقةةة ا  

مائر الةيت تكفةل   ات الربط والضة وب، وأدوألسلاملفردات وفق احملورين األفقي والرأسي يف علم ا

 يةة حرصةا  األفكةار الفرع رئيسةة، و ة الخلو النص مةن احلشةو والتكةرار. ويصةف املقةرر الفكةر      

يطةرل   ة.  وسةتهالل واخلامتة  هميةة اال لةى أ على سالمة أسلوب العرض وتسلسل األفكار، وينبه ع

لقصةيدة والروايةة   صةة القصةرية وا  تابةة الق كرات املقرر مهارات عليا يف التعبري الكتابي ءو مها

رمسيةة.  ت واملراسةالت ال كرات واملقابالية واملذلغريواخلاترة والتقرير واملقالة والسرية الذاتية وا

 ويعرض املقرر ملهارات التعبري الشفوي. 
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 نظري( 3   مدت د  س ا 3املأثورات الشدبي :  8246

لعةام، وتعلةم   ه ومدارسةه يف ا ومناهجة  لعربةي يتناول هذا املقرر التعرف إىل نظريةات األدب ا 

ا (، ية وغريهة حلكايات الشعبللهجي وااشعر ترآ عع النصوص ميدانيًا وحتليلها يف جمال ) ال

 شعور العربي.م يف توحيد المبا يسه سطنيالعادات والتقاليد الشعبية يف فل ومعرفة وقراءة

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم أصوات الدربي :  8247

ن ظةواهر  معاجلةة تائفةة مة   وفاتها، هةا وصة  يهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربيةة وطارج 

)         قتصاد ا لة ومبدأ االتي كاململصواظام النطق كالنرب والتنغيم، وعرض بعض قوانني الن

ًا وحةةديثًا يف العربيةةة قةةدمي اللةةهجات ة يفاحلةةد األدنةةى مةةن اجلهةةد (، والسةةمات الصةةوتية اخلاصةة  

 ة.الرتبوي مليةتوةعها املكاني وتطورها الزماني وتطبيقاتها الع

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم الصرف:  8248

غةري نتيجةة ملةا    تمةا يعرتيهةا مةن    لكلمةة و ابنيةة  بوضةوعات املتعلقةة   يتناول هذا املقرر دراسة امل

املشتق، إضافة إىل وصريف واجلامد يزان البامل يطرأ عليها من ةيادة أو حذف أو إبدال، والتعريف

 ف واإلمالة.ام والوقإلدغموضوعات كالنسب والتصغري، واإلعالل واإلبدال وا

سةةةة ا ت  3ث ةةةة ني(: ي   الدليبر ب الصةةةةأ ب الدصةةةةور التةةةةأخر   امل  ليةةةةك  احلةةةة  8249

 نظري( 3   مدت د

ة الةيت شةاعت   األنةواع األدبية  فةرتة، و ذ  الهة يتناول هةذا املقةرر وصةفا لألحةوال السياسةية يف      

 ها.ة فيومناذج لكل منها والتعريف بأبرة األعالم األدبي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(  نظ م اجل ل  الدربي (: 1الم الرحو   8337

راب والبنةةاء، ة العامةةة كةةاإلعالنحويةة فةةاهيمذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملصةةطلحات وامليهةةدف هةة

ي اجلملةةتني وبيةةان مفهةةوم ل، واألفعةةا مسةةاءومعرفةةة عالمةةات اإلعةةراب األصةةلية والفرعيةةة يف األ   

 .االمسية والفعلية ونظاميهما وامناتهما

 نظري( 3    دس ا ت مدت 3( نظ م اإلاراب: 2الم الرحو   8339

 عربية(( )نظام اجلملة ال1علم النحو ) 8337لب سابق متط

يتنةةاول هةةذا املقةةرر املنصةةوبات واجملةةرورات ويعةةرض ملفةةاهيم املصةةدر واملشةةتقات وكيفيةةة       

إعماهلةةا، إضةةافة إىل التعريةةف بالعةةدد وأحكامةةه وبيةةان أسةةلوبي النفةةي واالسةةتفهام يف اجلملةةتني   

 االمسية والفعلية.
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 نظري( 3   دت دمس ا ت  3الدرب: مر ئج الرقد األ بي ارد  8342

لغةةةويني نقةةةد القةةةديم  الشةةةكيل اليف ت يهةةةتم هةةةذا املقةةةرر بةةةالتعريف بالفئةةةات الةةةيت أسةةةهمت

برة القضايا اليت تلف الفئات وأمتثل ط قديةنواملتكلمني والفالسفة واألدباء، واختيار نصوص  

 تناوهلا النقاد العرب القدامى.

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3الدر ض  اإليق ع:  8343

دمة فيةه،  صةطلحات املسةتخ  اته واملموضةوع يتناول هذا املقرر تعريف علم العروض ونشأته و

العصةر احلةديث،    يةة وصةواًل إىل  التارخي عصةور وحبور الشعر العربي التقليدية، وتطورها خالل ال

 ضةةافة إىلشةةعر احلةةر (، إيلةةة ) اللتفعاومةةا ظهةةر فيةةه مةةن أوةان وقوالةةب شةةعرية جديةةدة كشةةعر   

 ب.التعريف بالقافية وأنواعها وما يتصل بها من عيو

 نظري( 3    دس ا ت مدت 3مر ئج الرقد األ بي احلديث:  8344

ديث دراسةة  نقةد األدبةي احلة   ناهج المراسة ديقوم هذا املقرر على حمورين أساسيني  أوهلما 

رخيي، والنفسةي،  تةا   اللغةوي وال املنةاهج  هذ  نقدية، وربط املنهج النقدي بزمانه ومكانه، وأهم

بةي احلةديث ونقةدنا    لةى أدبنةا العر  ملنةاهج ع ذ  اواالجتماعي، واجلمالي، و انيهما  بيان جتليات ه

 .ياتهاألدبي احلديث وتلمس اجيابيات ذلك التطبيق وسلب

 نظري( 3   مدت د  س ا 3: أ ب األطد ا ارد الدرب 8345

ور  واةدهةار  .  ليت أدت إىل تطة امل اعوه والحيدد املقرر مفهوم أدب األتفال ، ويناقش نشأت

ة لكتابةة نصةةوص  قومةات الرتبويةة يطةرل امل . و ويرصةد أبةرة الةةرواد يف أدب األتفةال إبةداعا ونقةةدا    

القصةةة والشةةعر  )أدب األتفةةال  ر جمةةاالتملقةةرأدبيةةة وفةةق املسةةتويات العمريةةة لألتفةةال.  ويةةبني ا  

لةديين  اآ التةارخيي وا رر بالسةي م املقة م، ويهةت يعرض دراسات تطبيقية تعزة ما تقةد  و واملسرحية(. 

 والسياسي واالجتماعي ألدب األتفال عند العرب. 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 راس ت يف األ ب الدلسطيين:  8346

رين، فيتناول الل القرن العشتطور  خيين ويقدم هذا املقرر دراسات يف نشأة األدب الفلسط

، يف جوانبها النظرية لة الفلسطينيةة واملقاسريوفن ال الشعر الفلسطيين والرواية والقصة واملسرل

 لفنية.صائصها اا وخوالتطبيقية، ملقية الضوء على أعالمها وموضوعاته
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 نظري( 3د   س ا ت مدت  3فرون الرثر الدربي احلديث:  8347

حيةث   واخلةاترة، مةن   سةرحية واملقالةة  ايةة وامل الرويتناول مقرر فنون النثةر العربةي احلةديث القصةة و    

لنقةد األدبةي احلةديث    نية،من منظةور ا ئصها الفة خصانشأتها وروادها وتبيعتها وتطورها وعناصرها وأبر

 يلها.   ون وبآليات حتلهذ  الفنالب بالنظري و التطبيقي، ويهدف املقرر إىل تعريف الط

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: حتقيق الرصوص  املخطوط ت 8348

نةةاهج مة األمةةة وتطةةور يف نهضةة لةةرتاثوأهميةةة ايةةق النصةةوص يتنةةاول هةةذا املقةةرر معنةةى حتق 

ليةة، والتعةرف   د النسةخة األو ة، وحتدية خلطية التحقيق، وخطوات التحقيق، وآليةة مقابلةة النسةخ ا   

الةرتاث،   تحقيةق كتةاب مةن   لتخطةيط ل ابيق على صفات احملقق، واألمور املكملة للتحقيق، وتط

  م تنفيذ عملية التحقيق بصورة صحيحة.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3:  ب األندلسياأل 8349

ة للةةةبالد ماعيةةةة والسياسةةةيواالجت قافيةةة تنةةاول هةةةذا املقةةةرر مقدمةةة عةةةن جوانةةةب احليةةةاة الث  ي

ة ودواعي ظهةور  اهاتهم األدبيعصر واجتا الاألندلسية، كما سيتعرض إىل ترائق الشعراء يف هذ

األندلسية  لفنون الشعريةا عرض أهما سية الشعراء يف كل اجتا  .كمركل اجتا ، مع ذكر أب

لسةةيني وتطةةةور  واد  مةةن األند ى أبةةةرة روعلةة  املتميةةزة،  ةةم ننتقةةةل إىل فةةن التوشةةيح ونتعةةةرف عليةةه     

يةةة األندلسةةية  الفنةةون النثر راسةةة أهةةم ر بدأغراضةةه،  ةةم ننتقةةل لفةةن الزجةةل، وأخةةريا خنةةتم املقةةر    

 .نوع ية يف كلهم النثراذجوتعريف كل قسم وأبرة كتابه مع االستشهاد ببعض من

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 األ ب املق رن: 8440

ى أشةهر املنةاهج   علة  ويلقي الضوء لتاريخ،اعرب  دب املقارن وتطور يتناول هذا املقرر نشأة األ

هةذا العلةم    وكيفيةة منةو   ،يفي والسةال مريكة يف حقل الدراسات املقارنةة كةاملنهج الفرنسةي واأل   

عةةرف إىل والت ،إلشةةكاليةاملفةةاهيم ايةةز احلقةةل ومتوالصةةعوبات الةةيت عاناهةةا املختصةةون يف هةةذا   

ملنظةةةور اوعالقةةةة  ،لعةةةاماائعة يف شةةةاذج املصةةةطلحات املسةةةتخدمة يف التطبيقةةةات املقارنةةةة لنمةةة    

وحتديةد   ،األخرى حلديث باآلدابلقديم وابي ااالستشراقي باألدب املقارن، وعالقات األدب العر

 قارنة.ة املالطرآ املختلفة يف كيفية تنفيذ التطبيقات النصي
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3:  الرحو التطبيقي( (3الم الرحو   8442

 )نظام االعراب( (2علم النحو ) 8339متطلب سابق 

اء األفعةال  دل والةذم، وأمسة  فعةال املة  ب، وأيدرس هذا املقرر أسةاليب النةداء، وأفعةال التعجة    

ىل دراسةةة إلغويةةة، إضةةافة  ال التهاتعماواألصةةوات، وأسةةلوب الشةةر  والطلةةب، وتطبيقاتهةةا واسةة     

يضةمن سةد    اإلعةراب، مبةا   ا حمةل مةن  س هلة اجلمل اليت هلةا حمةل مةن االعةراب، واجلمةل الةيت لةي       

ن توظيف (، حبيث يتمكن الطلبة م2( وعلم النحو )1علم النحو ) يغطها مقرراالثغرات اليت م 

ر والنثةةر  الشةةعختلفةةة يفلنصةةوص امللةةى اعقواعةةد النحةةو توظيفةةًا سةةليمًا ميكةةنهم مةةن تطبيقهةةا     

 مة.ربية سليعلغة بن الكريم واحلديث، ويساعدهم على التعبري آوالقر

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(   الدصر احلديث (: 3نصوص شدري    8444

 لنهضة( ا( )حتى مطلع عصر 2نصوص شعرية ) 8241متطلب سابق 

ر كةل مةن   وبيان أ اهاته، عر واجتر الشيهتم هذا املقرر بدراسة نصوص طتارة ترصد تطو

دراسةة بيئةات    صةوص املختةارة  نلكمةا تراعةي ا   الرتاث العربةي والثقافةة الغربيةة يف تطةور الشةعر،     

ل مةةن العةةراآ دي رواد  يف كةةة علةةى أيةةديثةةالشةةعر املختلفةةة، وبةةواكري التجديةةد يف القصةةيدة احل

 ومصر.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم اللس ن الدربي:   8445

لتةةارخيي يف تنةةاول موقعهةةا اتلعربيةةة ويةةة انةةات كليةةة عةةن الظةةاهرة اللغ يقةةدم هةةذا املقةةرر بيا 

)الفونولةوجي(   توياته الصةوتي لغةوي مبسة  م الاللغات السةامية، وخصائصةها الذاتيةة ودراسةة النظةا     

اصةةةًا بتوضةةةيح يةةةًا اعتنةةةاًء خ(، معتنكةةةييبواملعجمةةةي والصةةةريف ) املورفولةةةوجي(، والنحةةةوي )الرت

نحةوي، ويعةاا مةا    لى املستوى الععرابية ا اإلوى الصريف وخاصيتهتبيعتها االشتقاقية على املست

هجات ووسةائل  الفصةحى، واللة   إةدواجيةة بي ويتعلق بصريورتها اخلاصة من أسئلة بنظامهةا الكتةا  

نةةاهج اللغويةةة  مةةا يتنةةاول امل كحلديثةةة. اارة العربيةةة يف الوفةةاء مبةةدارس العلةةوم والفنةةون واحلضةة     

 ملقارن والوصفي.احلديثة  املعياري والتارخيي وا

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3: تطبيق ت الرقد اال بي احلديث 8446

  مناهج النقد األدبي احلديث 8344متطلب سابق 

يعرض املقرر مهارات حتليل النص االدبي وفق ابرة املناهج النقدية احلديثة، وخاصة املةنهج  

لبنيةةوي الةةذي يبحةةث يف البعةةد االسةةلوبي الةةذي يكشةةف عةةن عاليةةات الظةةواهر الفنيةةة. واملةةنهج ا 

الداللي للنص من خالل رصد الثنائيات الضدية اليت تتكون منها بنية النص. واملةنهج السةيميائي   
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وهةةو علةةم العالمةةات الةةذي يشةةمل اللغةةة املنطوقةةة واملكتوبةةة. واملةةنهج التفكيكةةي وفةةق مبةةادئ        

 االختالف واملركز واهلامش واأل ر وغريها من مقوالت التفكيكيني.

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3مشر ع التخر :  8499

 مناهج البحث العلمي 5303متطلب سابق 

وظيفهم ، وتة اريع ختةرجهم كتابةة مشة  لورية املهةارات الضةر  بالطلبةة   يهدف املقةرر إىل تزويةد  

  ؛شةروع ملا ةأساسةيات كتابة   ويشتمل علةى   ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه،

، وكيفيةة  طهةا، وحتليلةها  فهةا، ورب تأليوع املشةروع، ووضةع خطتةه، وعةع مادتةه،      اختيار موضو

ية وتطبيقيةةة، ع أمثلةةة توضةةيحراجعةةه، مةةث ومتو يةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةة 

 .تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه


