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 : األكاديمية البرامج  

 اللغة العربية وآدابهاتخصص . 1
 املقصودة:خمرجات التعلم  -أواًل 

 ـ: على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب يكون الطالب قادرا  أنينبغي 

  :املهارات العليا

حتليل النصوص اللغوية واألدبية وفق املناهج املعاصرة كي يبتعد النص النقدي  .1

 والبالغي عن النقد االنطباعي. 

 التجديد يف تشكيل النص األدبي وبنائه لينسجم مع الذائقة القرائية املعاصرة.  .2

مراجعة املوروث األدبي واللغوي لتخليصه من إشكاليات تعدد املصطلح الواحد  .3

 املفهوم. وازدواجية 

 مراجعة متون املعاجم العربية للتنبيه على إشكاليات يف األلفاظ املعربة والدخيلة. .4

تهذيب الدرس النحوي، ونقله من حنو امل ال إىل حنو النص، وحتريره من قيود  .5

 الشواهد املصنوعة اليت ال تنتمي إىل متون لغوية أصيلة. 

افر ظداعية األخرى حتقيقا  ملقولة )تاملقاربة بني فنون األدب العربي، والفنون اإلب .6

 الفنون(.

 ،حتقيق التكامل بني علوم اللغة العربية، حنو التكامل والتداخل بني علم األصوات .7

 والتكامل بني علم النحو وعلم البالغة.  ،وعلم البالغة ،وعلم العروض

 تأصيل مصطلحات علوم اللغة العربية بهدف مواجهة التغريب ال قايف.  .8

 تعزيز نقد النقد بهدف توسيع اآلفاا وتعميق الرؤى النقدية. .9

 تدوين الرتاث األدبي الشعيب احملكي الذي ما زال حبيسا  يف الذاكرة. .10

 البحث عن املخطوتات اللغوية واألدبية لتحقيقها ونشرها. .11

ودراسة( بهدف تنشئة األجيال وفق مقتضيات ال وابت  )تأليفا  االهتمام بأدب الطفل .12

 العقائدية والوتنية والقومية. 

 تفعيل دور النص املسرحي يف تشخيص املشكالت االجتماعية والقضايا الوتنية.  .13

ابتكار آليات قراءة جديدة للنصوص اللغوية واألدبية تنسجم مع التطور الفكري  .14

 واملتغريات االجتماعية. 

 مواكبة اإلصدارات اللغوية واألدبية وتوجيهها من حيث البناء الف  واملوضوعي.  .15

فرزتها، وانتصار الطلبة حلضارتهم أتأهيل العلوم اللغوية وردها اىل العقول العربية اليت  .16

 أمتهم.و

 مور اللغوية.ىل منطق سليم يف معاجلة األإتنمية التفكري اللغوي للطلبة، والوصول  .17

 ميان املطلق بنضوج النص اجلاهلي.ىل نفائس الشعر اجلاهلي، واإلإالعودة  .18
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  :البعد ال قايف الوت  والقومي

 ربط اللغة العربية با.وية القومية.  .1

ل خر الذي يسعى إىل تهميش قامات أدبية وتنية وقومية، الرد على االفرتاءات النقدية  .2

 وذلك من خالل تفعيل النقد املقاوم.

املشاركة يف الندوات واملؤمترات الوتنية والدولية بهدف التواصل مع املشهد ال قايف  .3

 عربيا  ودوليا .

التواصل مع الدوريات احملكمة لالتالع على مستجدات البحث العلمي ورفدها  .4

 علمية تسهم يف تسويق املشهد ال قايف الفلسطي .بأحباث 

احلرص على املشاركة يف تنظيم معارض للكتاب يف فلسطني، وزيارة املعارض  .5

 الدولية.

االنتساب للمؤسسات ال قافية الوتنية والعربية، واملشاركة يف تشكيالتها وجلانها  .6

 وفعالياتها وأنشطتها. 

(، والقدس، وغزة، والشتات؛ 48سطني )االتصال مبكونات املشهد ال قايف يف فل .7

 لتحقيق الوحدة الوتنية ال قافية. 

 التخطيط إلقامة قصر لل قافة يف املدن الفلسطينية اليت ال يتوافر فيها. .8

التعاون مع اجملالس االستشارية ال قافية التابعة لوزارة ال قافة لتنفيذ اخلطة  .9

 االسرتاتيجية ال قافية.

 يت تدعو إىل الوحدة واحلرية واالستقالل.تسويق النصوص األدبية ال .10

 وضع خطة قابلة للتنفيذ إلنشاء املكتبة الوتنية. .11

  :والتق  اإلعالميالبعد 

 يف تطوير البحث العلمي. اإللكرتونيةتوظيف قواعد البيانات واملكتبات  .1

 الذي يهدد ال وابت العقائدية والقومية والوتنية.  اإلعالميرصد املصطلح اللغوي  .2

 مع دور النشر والتوزيع ملتابعة اإلصدارات اجلديدة. اإللكرتونيالتواصل  .3

 املرئية واملسموعة. اإلعالمالربامج ال قافية وتقدميها يف وسائل  إعداداملشاركة يف  .4

واألدبية بهدف تعزيز مكانة اللغة إثراء مواقع الشبكة العنكبوتية باملواد اللغوية  .5

 العربية بني اللغات العاملية.

 

  :منظومة القيم والبعد األخالقي

طرررف   .1 بررذ الت تسويق النصوص اللغوية واألدبية املؤسسة على التسامح واحملبة والعدالة ون

 والتعصب والطائفية واإلقليمية. 

ظرر .2 لرريت تشجيع ثقافة احلوار يف الدراسات النقدية واألدبية حفا ا  علررى موضرروعية احلرروار ا

 تضمن حوارا  نقديا  بعيدا  عن لغة التجريح.
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 تعزيز ثقافة احلوار اليت تعد مظهرا  ثقافيا  وحضاريا  يف اخلطاب االجتماعي والفكري. .3

 ة يف اللغة واألدب عربيا  ودوليا .اإلجيابيتعزيز امل اقفة  .4

غررة .5 مجررة إىل الل يررة املرت يررة واألدب صرروص اللغو بررة الن فرراهيم  مراق سرررب م كرري ال تت يررة  العرب

لررب غررة املصرردر يف الغا برري، ألن ل مررع العر قرريم يف اجملت عررادا   -غريبة عن منظومة ال حتمررل أب

نررووي للخطرراب  ثقافية مغايرة للموروث ال قايف العربي، وتشكل خطرا  على التكوين ال

 ال قايف العربي.

قرردامى وجهررود  .6 برريني، انطالقررا  املقاربة بني جهود النقاد والبالغيني العرب ال قرراد األورو الن

 من مبدأ فكري إنساني يرى أن اإلبداع األدبي والنقدي إرث إنساني مشرتك.

يررة،  .7 يررة القوم يررة واُ.و غررة العرب بررني الل التصدي للعوملة اللغوية انطالقا من العالقة العضوية 

يضررعف  فحينما؛ الصراع بني األنا واآلخر العربية الذي يعاني من مظاهر واقع اللغة ومن

إذ ال ميكررن اجلمررع  ؛اإلحساس باألنا أمام حتديات اآلخر فان الضعف يتسرب إىل اللغة

لررذات حرررتام ا يررة وا يررة اللغو عررن ا.و نررازل  يررد  ؛بررني الت سررم يف حتد مررل احلا فرران العا .ررذا  و

  .االنتماء القومي هو اللغة

 مواجهة تهويد لغة املكان يف فلسطني.  .8

 :سوق العمل -ثانيًا 

عرررد  مرررن يق يرررد  مرررل يف العد هرررا للع يرررة وآداب غرررة العرب جمرررال الل مرررؤهلني يف  خررررجيني  نرررامج  الرب

 اجملاالت اجملتمعية:

 التقليدي والرقمي. اإلعالمجمال  .1

 .بداعيةالكتابة والتحرير يف جمال الكتابات اإل .2

لرريم  مدارس، كليات، )جامعات،: جمال التعليم األكادميي اجملال التعليمي .3 مراكز تع

 .اللغة(

 م ل: ،العالقات العامة جمال .4

 جماالت اإلعالن واإلنتاج األدبي والف . •

 مؤسسات الدعاية واإلعالن.  •

 الدوائر املختصة بالعالقات العامة.   •

 ا.يئات املعنية بالربجمة ومراكز اللغة.              .5

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
فرروا أن يكون الطالب حاصال  على درجة البكالوريوس أو ما  .1 قرردير جيررد فمررا  يعاد.ا بت

 من جامعة القدس املفتوحة أو إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها.

يلتزم الطلبة امللتحقون بدراسة بعض املساقات االستدراكية اليت حتددها جلنة الربنامج  .2

 إذا كانوا حباجة إليها. 

 أن ينجح الطالب املرشح للقبول يف املقابلة الشخصية اليت جتريها جلنة الربنامج. .3
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نرررامج،  .4 نرررة الرب عرررده جل لرررذي ت يرررري ا حررران التحر برررول يف االمت شرررح للق لرررب املر يرررنجح الطا أن 

 وطضع القبول النهائي ملبدأ التنافس بني املتقدمني.

 أن يرفق صورة موثقة ومصّدقة من الشهادات اليت حصل عليها. .5

نررامج  .6 عررده بر منرروذج ي فررق  مررن مشرررفني أكررادمييني "و أن يقدم رسرراليت توصررية علررى األقررل 

 الدراسات العليا يف اجلامعة".

لرر .7 شرررو  ا سرربق بال سررات مالحظة: يلتزم الطالب إضافة إىل ما  ظررام الدرا هررا ن يررنص علي يت 

 العليا يف عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي/ جامعة القدس املفتوحة.

 

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها:
مررن مسررتوى )36إكمال ما ال يقل عن ) .1 جررال  (، وتكررون عالمررة 600( ساعة معتمدة بن

%( أو ما 75)يعاد.ا، وأن ال يقل املعدل الرتاكمي عن  %( أو ما70النجال يف أي مادة )

 يعاد.ا.

حررران  .2 سرررار االمت شرررامل يف م حررران ال جرررال يف االمت سرررالة، أو الن عرررن الر لررردفاع  جرررال يف ا الن

 الشامل.

 دراسة املساقات االستدراكية أو اإلضافية اليت تقررها جلنة الدراسات العليا. .3

يررة أن ال تزيد املدة اليت يقضيها الطالب مسج .4 عررن مثان ال  للحصول علررى درجررة املاجسررتري 

 فصول دراسية، وال حتسب مدة التأجيل أو االنسحاب من احلد األعلى لنيل الدرجة.

مرردة، ويكررون 6يكون احلد األدنى للنصاب الدراسي لطالب املاجسررتري ) .5 سرراعات معت  )

 ( ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد.12احلد األقصى له )

شررررو  ا .6 سرررتيفاء ال قررردس ا عرررة ال سرررتري يف جام نرررامج املاج مرررات بر هرررا يف تعلي صررروص علي ملن

 املفتوحة. 

 :ثالثًا: متطلبات ختصص اللغة العربية وآدابها

 توزع املساقات املقررة لتخصص اللغة العربية وآدابها على النحو اآلتي: 

 
 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 إجباريةمساقات  - إجباريةمساقات  1

 9 مساقات اختيارية - مساقات اختيارية 2

3 
(، 1حلقة حبث )

(2) 
 6 الرسالة -

 36 اجملموع - اجملموع 
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 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة:

 

 : جبارية المساقات اإل 

 ( ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي: 21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

6015 
مناهج البحث اللغوي واألدبي وحتقيق 

 النصوص 
3 3 - - 

 - - 3 3 نظرية النحو العربي 6016

 - - 3 3 دراسات يف علم اللغة احلديث  6019

 - - 3 3 البالغة العربية واألسلوبية احلدي ة 6020

6021 
مناهج النقد األدبي احلديث بني النظرية 

 والتطبيق 
3 3 - - 

 - - 3 3 قضايا من األدب العربي القديم 6050

 - - 3 3 قضايا من األدب العربي احلديث 6051

  - 21 21 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 تية: ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآل9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ظواهر الصرف الصوتي عند العرب 6022

 - - 3 3 الساميةفقه اللغة املقارن يف ضوء اللغات  6023

 - - 3 3 ترمجة النص  6024

 - - 3 3 موضوع خاص يف النحو العربي 6025

 - - 3 3 علم الداللة بني النظرية والتطبيق 6026

 - - 3 3 األدب الفلسطي  احلديث 6027

 - - 3 3 دراسات يف األدب املقارن 6028
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج التفسري اللغوي يف القرآن الكريم 6029

 - - 3 3 القدس يف االدب العربي 6030

 

 مسار الرسالة: 
 ر ال  ملماج تيرم وملنجاح في ممت ان مناقشتها.  إعدمد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6047

  - 6 6 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


