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 البرامج الأكاديمية

 تخصص اللغة العربية وآدابها .1

  :مقدمة

مة وأبرة عوامل وحدتها، وأنها لغة نظرًا ألهمية اللغة العربية بصفتها أحد مكونات هوية األ

أولتها إدارة اجلامعة اهتمامًا خاصًا، فأنشأت قسم اللغة العربية يف كلية  الدين والقرآن، فقد

م. الذي مينح درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها، كما مينح 9115/8/15اآلداب يف 

لقسم إىل التميز على الصعيدين احمللي درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها. ويتطلع ا

م بدور فاعل يف حتسني نوعية التعليم والبحث العلمي، من خالل خططه والعربي، وأن يسه

األكادميية الشاملة، وهيئته التدريسية ذات الكفاءة العالية. والنهو  باللغة العربية وإعالء 

 لكبري.شأنها بني لغات األمم األخرى مبا يليق بدورها احلضاري ا

 أهداف قسم اللغة العربية وآدابها:

 ارات التواصل اللغوي واألدبي لدى الطلبة، وإكسابهم مهارة االرتقاء مبه

 احلديث، والكتابة بالفصحى.

  تطوير حركة البحث العلمي يف القسم واالهتمام بالنشر العلمي والرتكيز على

 داعية.تنمية قدرات الطلبة يف جمال البحث العلمي والكتابة اإلب
 عالقة اليت تعقد داخل اجلامعة املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية ذات ال

وخارجها، مبا يسهم يف النهو  باللغة العربية وتعزيز مكانتها بني اللغات 

 احلية.

  توثيق العالقات والروابط العلمية والثقافية مع أقسام اللغة العربية يف اجلامعات

 احمللية والعربية.

 هلني واألكفاء، ة احتياجات سوا العمل احمللي والعربي من اخلرجيني املؤتلبي

 وال سيما املؤسسات التعليمية واإلعالمية كاإلذاعة والصحافة، والتلفاة.

  إتاحة الفرصة أمام املوهوبني واملتفوقني من تلبة القسم إلكمال دراستهم

 العليا، وذلك من خالل ترل برنامج املاجستري يف القسم.

 ة.رس رول االنتماء الوتي والقومي والديي يف نفوس الطلبغ 
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 أجاًل: خمرجات التعلم املقصو:ة

يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات ختصص )اللغة العربية وآدابها( حتقيق طرجات 

 التعلم اآلتية 

  طرجات املعرفة العامة 

 التعرف إىل مستويات نظام اللغة العربية. .1

 عد النحوية والصرفية.معرفة القوا .9

 دبية.وصف املناهج النقدية والظواهر األ .3

 التعريف بأبرة املصنفات اللغوية واألدبية. .0

 
 

 املهارات الذهنية )اإلدراكية( 

 حتديد املشكالت اللغوية واألدبية لدى الدارسني. .1

 القراءة املعاصرة للنصوص اللغوية واألدبية.  .9

 حتليل النصوص وشرحها. .3

 و يطه اخلارجي. الربط بني النص .0

 املهارات العملية أو املهنية

 وفق املعايري النحوية والصرفية. لنصوص األدبية وكتابتهاقراءة ا .1

 تقطيع الشعر العربي وفقًا للبحور الشعرية يف علم العرو . .9

 تدقيق النصوص األدبية وتصويب األخطاء الواردة فيها. .3

 جملتمع.الكتابة اإلبداعية اليت تعرب عن الذات وقضايا ا .0

 واملناسبات العامة. التعبري الشفوي وفن اإللقاء يف امليدان املهي .5

 توظيف أدوات البحث العلمي يف كتابة األحباث العلمية. .6

 استخدام املعاجم اللغوية. .7

 املهارات املنقولة/ العامة 

 ممارسة الكتابة والكالم باللغة العربية الفصيحة. .1

 كتابة املقاالت األدبية بلغة سليمة. .9

 تنويع مصادر التعلم ووسائل التقويم. .3

 ليت تواجهه يف مهنته وحلها.مواجهة املشاكل ا .0

 التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضيها التخصص. .5
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 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

 االتصال والتواصل مع اآلخرين.  .1

 تعزيز احملتوى العربي على الشبكة العنكبوتية. .9

 وني واستخدام احلاسوب يف التعليم.التعلم اإللكرت .3

 واجلرأة والفصاحة.تعزيز الثقة بالنفس  .0

 املنافسة والتميز يف سوا العمل. .5

 :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 االلتزام بأخالقيات املهنة.  .1

 احملافظة على القيم الروحية واالجتماعية. .9

 األمانة واإلخالص يف تأدية العمل.  .3

 العمل.احملافظة على أسرار  .0

 تنمية ثقافة االستماع وأدب احلوار. .5

 ااوية القومية والدينية.احلفاظ على  .6

 ثانيًا: سوق العمل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية 

 التدريس يف املدارس العامة واخلاصة. .1

 اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى املختلفة. .9

 للغوي يف املؤسسات املختلفة.التدقيق ا .3

 البحث العلمي. .0

 لبات ختصص اللغ  العربي  جآ:ابها/املنفر::ثالثا: متط

للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا/املنفرد، علةةى    

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 199الطالب أن يتم بنجال )

 موعاجمل احلرة اختياري إجباري جمموعة املساقات

 97 - 3 90 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 199 اجملموع
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 . المقررات التخصصية / التخصص المنفرد:1

( ساعة معتمدة يف التخصص إىل جانب متطلبات اجلامعة 87برنامج دراسي جيتاة فيه الطالب )

وجد يف لى درجة البكالوريوس. ويتضمن الربنامج ستة مقررات ال توالكلية، للحصول ع

التخصص الرئيسي / الفرعي، وهي  حتقيق النصوص واملخطوتات، وأدب العصور املتأخرة 

)املماليك واحلروب الصليبية والعثماني(، واألدب األندلسي، وتطبيقات النقد األدبي احلديث، 

 الداللة السيميائية ولغة اجلسد. وحتقق عند العرب، وعلموفن الكتابة والتعبري، وأدب األتفال 

املقررات الستة توسعًا أفقيا ورأسيًا للتخصص املنفرد يتيح للطالب إكمال دراسته العليا دون 

 احلاجة إىل مواد استدراكية.

  كاآلتي( ساعة معتمدة موةعة 27تتكون هذال املقررات من )

 ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول كالآتي:87ن ). مقررات تخصصية إجبارية: وتتكون م151

رقم 

 راملقر

 عنوان املقرر

 الساعات

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاة القرآن 5393

 - - 3 3 الداللة السيميائية ولغة اجلسد علم 8119

 - - 3 3 مصادر الدراسة األدبية واللغوية 8101

8100 
( )حتى نهاية العصر 1نصوص شعرية )

 األموي(
3 3 - - 

 - - 3 3 فنون النثر العربي القديم 8901

8901 
( )حتى مطلع عصر 9نصوص شعرية )

 النهضة(
3 3 - 8100 

 - - 3 3 علم البالغة 8903

 - - 3 3 تاريخ األدب العربي 8900

 - - 3 3 فن الكتابة والتعبري 8905

 - - 3 3 بيةاملأثورات الشع 8906

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8907

 - - 3 3 م الصرفعل 8908

8909 
أدب العصور املتأخرة )املماليك 

 واحلروب الصليبية والعثماني(
3 3 - - 

 - - 3 3 ( )نظام اجلملة العربية(1علم النحو ) 8337
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رقم 

 راملقر

 عنوان املقرر

 الساعات

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 8337 - 3 3 ( )نظام اإلعراب(9علم النحو ) 8339

 - - 3 3 دبي عند العربمناهج النقد األ 8309

 - - 3 3 العرو  واإليقاع 8303

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي احلديث 8300

 - - 3 3 أدب األتفال عند العرب 8305

 - - 3 3 دراسات يف األدب الفلسطيي 8306

 - - 3 3 فنون النثر العربي احلديث 8307

 - - 3 3 حتقيق النصوص واملخطوتات 8308

 - - 3 3 ب األندلسياألد 8309

 - - 3 3 األدب املقارن 8001

 8339 - 3 3 ( )النحو التطبيقي(3علم النحو ) 8009

 8901 - 3 3 ( )العصر احلديث(3نصوص شعرية ) 8000

 - - 3 3 علم اللسان العربي 8005

 8300 - 3 3 تطبيقات النقد األدبي احلديث 8006

 8301 9 1 3 مشروع التخرج 8098

  9 85 87 عاجملمو

 فرعي: -ها / رئيسي رابعًا: متطلبات ختصص اللغ  العربي  جآ:اب
 

-للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا /رئيسةةي       

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 135فرعي، على الطالب أن يتم بنجال )

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 97 - 3 90 امعةمتطلبات اجل

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 لتخصص الرئيسيمتطلبات ا

 97 حسب التخصص للتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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 . المقررات التخصصية / التخصص الرئيسي:1

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 66تتكون هذال املقررات من )

 آتي:( ساعة معتمدة مبينة في الجدول كال66ارية: وتتكون من ). مقررات تخصصية إجب151 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاة القرآن 5393

 - - 3 3 مصادر الدراسة األدبية واللغوية 8101

8100 
( )حتى نهاية 1نصوص شعرية )

 األموي(العصر 
3 3 - - 

 - - 3 3 فنون النثر العربي القديم 8901

8901 
( )حتى مطلع 9نصوص شعرية )

 عصر النهضة(
3 3 - 8100 

 - - 3 3 علم البالغة 8903

 - - 3 3 تاريخ األدب العربي 8900

 - - 3 3 املأثورات الشعبية 8906

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8907

 - - 3 3 علم الصرف 8908

8337 
( )نظام اجلملة 1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 ( )نظام اإلعراب(9علم النحو ) 8339

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي عند العرب 8309

 - - 3 3 العرو  واإليقاع 8303

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي احلديث 8300

 - - 3 3 دراسات يف األدب الفلسطيي 8306

 - - 3 3 نون النثر العربي احلديثف 8307

 - - 3 3 األدب املقارن 8001

 8339 - 3 3 ( )النحو التطبيقي(3علم النحو ) 8009

8000 
( )العصر 3نصوص شعرية )

 احلديث(
3 3 - 8901 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 8005
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 8301 9 1 3 مشروع التخرج 8098

  9 60 66 اجملموع

 رعي:. مقررات التخصص الف9

التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا      ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن أحةد     97تتكون من )

 الكليات األخرى.

 تخصص اللغة العربية وآدابها )فرعي(:
 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 97ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم )

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 بوعيةاألة
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 آنإعجاة القر 5393

 - - 3 3 فن الكتابة والتعبري 8905

 - - 3 3 علم البالغة 8903

 - - 3 3 تاريخ األدب العربي 8900

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8907

 - - 3 3 علم الصرف 8908

8337 
( )نظام اجلملة 1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 - - 3 3 دراسات يف األدب الفلسطيي 8306

 - - 3 3 فنون النثر العربي احلديث 8307

  - 97 97 اجملموع
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 توصيف المقررات:

 نظري( 3ساعات معتمدة   3إعجاز القرآن:  5393

يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجةاة القرآنةي والتحةدي بةاملعجزة القرآنيةة، و ةاوالت       

وآراء العلمةةاء يف سةةبب  ب معارضةةة القةةرآن، ثةةم التعريةةف بالقةةدر املعجةةز مةةن القةةرآن      بعةةض العةةر 

اإلعجاة، هذا إىل جانب الوقوف علةى أنةواع اإلعجةاة يف القةرآن الكةريم، سةواء أكةان إعجةاةًا         

 بيانيًا لغويًا، أم أنباء الغيب، أم عمليًا، أم تشريعيًا... اخل، وعر  أمثلة على كل نوع منها.

 (نظري 3ساعات معتمدة   3الدالل  السيميائي  جلغ  اجلسد علم  8119

يتناول املقرر مفهوم نظريات الداللة ومناهجها )اإلشارية، التصورية، السياقية، التداولية، 

السةةةيميائية(. وحيلةةةل العتبةةةات النصةةةية والعالمةةةات اللغويةةةة الدالةةةة يف اخلطةةةاب األدبةةةي )العنةةةوان  

لةوان  مياءاته يف القرآن الكةريم والةنص األدبةي. وسةيميائية األ    والغالف وغريهما(. ولغة اجلسد وإ

والصورة واللوحة التشكيلية، وغريها من القضايا ذات العالقةة بعلةم الداللةة يف الةرتاث والةدرس      

 العربي املعاصر.

 نظري( 3ساع  معتمدة   3مصا:ر الدراس  األ:بي  جاللغوي :  8101

تةةب الةةيت تتنةةاول املةةادة األدبيةةة واللغويةةة نصوصةةًا    يتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف بأمهةةات الك  

ت يف حقةةب ةمنيةةة متتاليةةة، وتطةةور منةةاهج التةةأليف يف األدب واللغةةة وأعالمهةةا، وأهةةم          ودراسةةا 

 املصنفات اليت متثلها ووسائل االنتفاع بها يف البحث.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  حت  نهاي  العصر األموي(: 1نصوص شعري    8100

واألمةوي، متكةن   املقرر بدراسة نصةوص مةن العصةور  اجلةاهلي وصةدر اإلسةالم        يهتم هذا

الطالب من فهم تبيعة العصر اجلاهلي ومشكالته، كما متكنةه مةن االتصةال الوثيةق بتصةور      

القصةةيدة اجلاهليةةة، وحينمةةا ينتقةةل إىل دراسةةة نصةةوص مةةن العصةةرين اإلسةةالمي واألمةةوي خيتةةار 

اجلاهلية واستمرت يف هذين العصةرين كالنقةائض وشةعر    نصوصًا ترصد الظواهر اليت منت يف 

، كما تتناول ما جدَّ على الشعر يف هةذال الفةرتة مةن شةعر الصةراع بةني اإلسةالم والشةرك،         الغزل

 وشعر الفتول، وشعر الفرا اإلسالمية وخباصة شعر اخلوارج.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3فنون النثر العربي القديم:  8901

العصةر اجلةاهلي إىل   قرر دراسة النثةر العربةي يف تطةورال التةارخيي والفةي مةن       يتناول هذا امل

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

 ملختلف الفنون النثرية من خطابة وأمثال ورسائل ومقامات.

 نظري( 3عتمدة  ساعات م 3(  حت  مطلع عصر النهض (: 9نصوص شعري    8901

 هاية العصر األموي(( )حتى ن1نصوص شعرية ) 8100متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على دراسة نصوص متثل العصر العباسي يف بدايته، كما متثةل مظةاهر   

الثورة على عمود الشعر، وترصد اجتاهات الشعر املختلفة يف القةرون )الثةاني والثالةث والرابةع(،     

قةرر  وص شةعرية أندلسةية تعكةس أثةر البيئةة األندلسةية، ويهةتم امل       وختصص مساحة لدراسة نصة 

 باختيار نصوص شعرية تعكس دور الشعراء للتصدي للهجمة الصليبية على بالدنا.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم البال  :  8903

يهتم هذا املقرر بدراسة فرع علم البالغة من بيان ومعان وبديع، وما يتضمنه كل منهةا مةن   

ويةةة املعاصةةرة، إضةةافة إىل حات وموضةةوعات وربةةط هةةذال الفةةروع بالنظريةةات النقديةةة واللغ مصةةطل

 إلقاء الضوء على األسلوبية كمنهج جديد ودراستها دراسة نظرية وأخرى تطبيقية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3تاريخ األ:ب العربي:  8900

، وأبةرة املةؤثرات   يركز هذا املقرر على حتديد عصور األدب العربةي، ومالمةح كةل عصةر    

، ويعةةر  املقةةرر للةةوني الشةةعر والنثةةر، ويتمثةةل الطالةةب  الثقافيةةة والظةةواهر الفنيةةة يف كةةل منهةةا 

اجتاهات الشعر والنثر مةن خةالل منةاذج لكةل عصةر، ويركةز املقةرر علةى التحةوالت البةارةة يف           

 أدبنا واألسباب الكامنة وراءها.

 نظري( 3ساع  معتمدة   3فن الكتاب  جالتعبس:  8905

ويةةة، والصةةياغة السةةليمة، واختيةةار  يعةةاا املقةةرر أصةةول فةةن الكتابةةة مةةن حيةةث الدقةةة اللغ  

املفردات وفق احملورين األفقي والرأسي يف علم األسلوب، وأدوات الربط والضةمائر الةيت تكفةل    

خلو النص مةن احلشةو والتكةرار. ويصةف املقةرر الفكةرة الرئيسةة، واألفكةار الفرعيةة حرصةا           

 ل واخلامتةة.  ويطةرل  أسلوب العر  وتسلسل األفكار، وينبه علةى أهميةة االسةتهال   على سالمة 

املقرر مهارات عليا يف التعبري الكتابي ءو مهارات كتابةة القصةة القصةرية والقصةيدة والروايةة      
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واخلاترة والتقرير واملقالة والسرية الذاتية والغريية واملذكرات واملقابالت واملراسةالت الرمسيةة.   

 املقرر ملهارات التعبري الشفوي.  ويعر 

 نظري( 3ساع  معتمدة   3بي : املأثورات الشع 8906

يتناول هذا املقرر التعرف إىل نظريةات األدب العربةي ومناهجةه ومدارسةه يف العةاا، وتعلةم       

ترا عع النصوص ميدانيًا وحتليلها يف جمال )الشعر اللةهجي واحلكايةات الشةعبية وغريهةا(،     

 حيد الشعور العربي.ة العادات والتقاليد الشعبية يف فلسطني مبا يسهم يف تووقراءة ومعرف

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم أصوات العربي :  8907

يهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربيةة وطارجهةا وصةفاتها، ومعاجلةة تائفةة مةن ظةواهر        

ثلة ومبةدأ االقتصةاد )احلةد    النطق كالنرب والتنغيم، وعر  بعض قوانني النظام الصوتي كاملما

لصةةوتية اخلاصةةة يف اللةةهجات العربيةةة قةةدميًا وحةةديثًا يف توةعهةةا األدنةةى مةةن اجلهةةد(، والسةةمات ا

 املكاني وتطورها الزماني وتطبيقاتها العملية الرتبوية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم الصرف:  8908

مةة ومةا يعرتيهةا مةن تغةري نتيجةة ملةا        يتناول هذا املقرر دراسة املوضةوعات املتعلقةة ببنيةة الكل   

أو حذف أو إبدال، والتعريف بامليزان الصريف واجلامد واملشتق، إضافة إىل  يطرأ عليها من ةيادة

 موضوعات كالنسب والتصغري، واإلعالل واإلبدال واإلدغام والوقف واإلمالة.

سةاعات   3أ:ب العصور املتأخرة  املماليك جاحلرجب الصليبي  جالعثمةاني(:   8909

 نظري( 3معتمدة  

ل السياسةية يف هةذال الفةرتة، واألنةواع األدبيةة الةيت شةاعت        يتناول هةذا املقةرر وصةفا لرحةوا    

 ومناذج لكل منها والتعريف بأبرة األعالم األدبية فيها.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  نظام اجلمل  العربي (: 1علم النحو   8337

صةةطلحات واملفةةاهيم النحويةةة العامةةة كةةاإلعراب والبنةةاء،  يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام بامل

عرفةةة عالمةةات اإلعةةراب األصةةلية والفرعيةةة يف األمسةةاء واألفعةةال، وبيةةان مفهةةومي اجلملةةتني        وم

 االمسية والفعلية ونظاميهما وأمناتهما.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3( نظام اإلعراب: 9علم النحو   8339

 ( )نظام اجلملة العربية(1علم النحو ) 8337متطلب سابق 

واجملةةرورات ويعةةر  ملفةةاهيم املصةةدر واملشةةتقات وكيفيةةة      يتنةةاول هةةذا املقةةرر املنصةةوبات  

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

 االمسية والفعلية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3منائج النقد األ:بي عند العرب:  8309

 تشةةةكيل النقةةةد القةةةديم  اللغةةةويني يهةةةتم هةةةذا املقةةةرر بةةةالتعريف بالفئةةةات الةةةيت أسةةةهمت يف

واملتكلمني والفالسفة واألدباء، واختيار نصوص  نقدية متثل طتلف الفئات وأبرة القضايا اليت 

 تناواا النقاد العرب القدامى.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3العرجض جاإليقاع:  8303

ت املسةتخدمة فيةه،   ا املقرر تعريف علم العرو  ونشأته وموضةوعاته واملصةطلحا  يتناول هذ

وحبور الشعر العربي التقليدية، وتطورها خالل العصةور التارخييةة وصةواًل إىل العصةر احلةديث،      

ومةةا ظهةةر فيةةه مةةن أوةان وقوالةةب شةةعرية جديةةدة كشةةعر التفعيلةةة )الشةةعر احلةةر(، إضةةافة إىل         

 ا وما يتصل بها من عيوب.التعريف بالقافية وأنواعه

 نظري( 3ساعات معتمدة   3يث: منائج النقد األ:بي احلد 8300

يقوم هذا املقرر على  ورين أساسيني  أواما دراسة مناهج النقةد األدبةي احلةديث دراسةة     

نقدية، وربط املنهج النقدي بزمانه ومكانه، وأهم هذال املنةاهج  اللغةوي والتةارخيي، والنفسةي،     

دبنةا العربةي احلةديث ونقةدنا     ي، واجلمالي، وثانيهما  بيان جتليات هذال املنةاهج علةى أ  واالجتماع

 األدبي احلديث وتلمس اجيابيات ذلك التطبيق وسلبياته.

 نظري( 3ساع  معتمدة   3أ:ب األطفاا عند العرب:  8305

هةارال.  حيدد املقرر مفهوم أدب األتفال، وينةاقش نشةأته والعوامةل الةيت أدت إىل تطةورال واةد     

ويطةةرل املقومةةات الرتبويةةة لكتابةةة نصةةوص   ويرصةةد أبةةرة الةةرواد يف أدب األتفةةال إبةةداعا ونقةةدا. 

أدبيةةة وفةةق املسةةتويات العمريةةة لرتفةةال.  ويةةبني املقةةرر جمةةاالت أدب األتفةةال )القصةةة والشةةعر       

ي دراسات تطبيقية تعةزة مةا تقةدم، ويهةتم املقةرر بالسةياا التةارخيي والةدي         ويعر  واملسرحية(. 

 والسياسي واالجتماعي ألدب األتفال عند العرب. 

 



 

719 
 

 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3:راسات يف األ:ب الفلسطيين:  8306

يقدم هذا املقرر دراسات يف نشأة األدب الفلسطيي وتطورال خالل القرن العشرين، فيتناول 

ة، يف جوانبها النظرية الشعر الفلسطيي والرواية والقصة واملسرل وفن السرية واملقالة الفلسطيني

 المها وموضوعاتها وخصائصها الفنية.والتطبيقية، ملقية الضوء على أع

 نظري( 3ساعات معتمدة   3فنون النثر العربي احلديث:  8307

يتناول مقرر فنون النثةر العربةي احلةديث القصةة والروايةة واملسةرحية واملقالةة واخلةاترة، مةن حيةث           

دبةي احلةديث   ورها وعناصرها وأبرة خصائصها الفنية مةن منظةور النقةد األ   نشأتها وروادها وتبيعتها وتط

 النظري والتطبيقي، ويهدف املقرر إىل تعريف الطالب بهذال الفنون وبيليات حتليلها.    

 نظري( 3ساعات معتمدة   3حتقيق النصوص جاملخطوطات:  8308

ألمةةة وتطةةور منةةاهج  يتنةةاول هةةذا املقةةرر معنةةى حتقيةةق النصةةوص وأهميةةة الةةرتاث يف نهضةةة ا   

لةة النسةخ اخلطيةة، وحتديةد النسةخة األوليةة، والتعةرف        التحقيق، وخطوات التحقيق، وآليةة مقاب 

على صفات احملقق، واألمور املكملة للتحقيق، وتطبيق التخطةيط لتحقيةق كتةاب مةن الةرتاث،      

 ثم تنفيذ عملية التحقيق بصورة صحيحة.

 ظري(ن 3ساعات معتمدة   3األ:ب األندلسي:  8309

ة واالجتماعيةةةة والسياسةةةية للةةةبالد يتنةةاول هةةةذا املقةةةرر مقدمةةة عةةةن جوانةةةب احليةةةاة الثقافيةة   

األندلسية، كما سيتعر  إىل ترائق الشعراء يف هذا العصر واجتاهاتهم األدبية ودواعي ظهةور  

كل اجتاال، مع ذكر أبرة الشعراء يف كل اجتاال. كما سيعر  أهم الفنون الشعرية األندلسية 

دال مةةن األندلسةةيني وتطةةةور   ة، ثةةم ننتقةةةل إىل فةةن التوشةةيح ونتعةةةرف عليةةه وعلةةى أبةةةرة روا     املتميةةز 

أغراضةةه، ثةةم ننتقةةل لفةةن الزجةةل، وأخةةريا خنةةتم املقةةرر بدراسةةة أهةةم الفنةةون النثريةةة األندلسةةية        

 .وتعريف كل قسم وأبرة كتابه مع االستشهاد ببعض مناذجهم النثرية يف كل نوع

 نظري( 3معتمدة   ساعات 3األ:ب املقارن:  8001

ن وتطورال عرب التاريخ، ويلقي الضوء علةى أشةهر املنةاهج    يتناول هذا املقرر نشأة األدب املقار

يف حقل الدراسات املقارنةة كةاملنهج الفرنسةي واألمريكةي والسةاليف، وكيفيةة منةو هةذا العلةم          

التعةةرف إىل والصةةعوبات الةةيت عاناهةةا املختصةةون يف هةةذا احلقةةل ومتيةةز املفةةاهيم اإلشةةكالية، و    

لنمةةةاذج شةةةائعة يف العةةةاا، وعالقةةةة املنظةةةور      املصةةةطلحات املسةةةتخدمة يف التطبيقةةةات املقارنةةةة   

االستشراقي باألدب املقارن، وعالقات األدب العربي القديم واحلديث باآلداب األخرى، وحتديةد  

 الطرا املختلفة يف كيفية تنفيذ التطبيقات النصية املقارنة.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3لنحو التطبيقي(: (  ا3علم النحو   8009

 ( )نظام اإلعراب(9علم النحو ) 8339متطلب سابق 

يدرس هذا املقرر أسةاليب النةداء، وأفعةال التعجةب، وأفعةال املةدل والةذم، وأمسةاء األفعةال          

واألصةةوات، وأسةةلوب الشةةر  والطلةةب، وتطبيقاتهةةا واسةةتعماالتها اللغويةةة، إضةةافة إىل دراسةةة        

راب، مبةا يضةمن سةد    اةا  ةل مةن اإلعةراب، واجلمةل الةيت لةيس اةا  ةل مةن اإلعة            اجلمل اليت

(، حبيث يتمكن الطلبة من توظيف 9( وعلم النحو )1الثغرات اليت ا يغطها مقررا علم النحو )

قواعةةد النحةةو توظيفةةًا سةةليمًا ميكةةنهم مةةن تطبيقهةةا علةةى النصةةوص املختلفةةة يف الشةةعر والنثةةر        

 ث، ويساعدهم على التعبري بلغة عربية سليمة.والقرآن الكريم واحلدي

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  العصر احلديث(: 3شعري   نصوص  8000

 ( )حتى مطلع عصر النهضة( 9نصوص شعرية ) 8901متطلب سابق 

يهتم هذا املقرر بدراسة نصوص طتارة ترصد تطور الشعر واجتاهاته، وبيان أثر كةل مةن   

اسةة بيئةات   الغربيةة يف تطةور الشةعر، كمةا تراعةي النصةوص املختةارة در        الرتاث العربةي والثقافةة  

الشةةعر املختلفةةة، وبةةواكري التجديةةد يف القصةةيدة احلديثةةة علةةى أيةةدي روادال يف كةةل مةةن العةةراا   

 ومصر.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم اللسان العربي:  8005

اول موقعهةةا التةةارخيي يف يقةةدم هةةذا املقةةرر بيانةةات كليةةة عةةن الظةةاهرة اللغويةةة العربيةةة تتنةة   

تيةة ودراسةة النظةام اللغةوي مبسةتوياته الصةوتي )الفونولةوجي(        اللغات السةامية، وخصائصةها الذا  

واملعجمي والصريف )املورفولوجي(، والنحوي )الرتكييب(، معتنيًا اعتناًء خاصًا بتوضيح تبيعتها 

النحةوي، ويعةاا مةا يتعلةق      االشتقاقية على املسةتوى الصةريف وخاصةيتها اإلعرابيةة علةى املسةتوى      

نظامها الكتابي واةدواجية الفصحى، واللهجات ووسةائل العربيةة   بصريورتها اخلاصة من أسئلة ب

يف الوفةةاء مبةةدارس العلةةوم والفنةةون واحلضةةارة احلديثةةة. كمةةا يتنةةاول املنةةاهج اللغويةةة احلديثةةة        

 املعياري والتارخيي واملقارن والوصفي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3ي احلديث: تطبيقات النقد األ:ب 8006

 اهج النقد األدبي احلديث من 8300متطلب سابق 

يعر  املقرر مهةارات حتليةل الةنص األدبةي وفةق أبةرة املنةاهج النقديةة احلديثةة، وخاصةة املةنهج            

األسةةلوبي الةةذي يكشةةف عةةن عاليةةات الظةةواهر الفنيةةة. واملةةنهج البنيةةوي الةةذي يبحةةث يف البعةةد   

ص. واملةنهج السةيميائي   ن خالل رصد الثنائيات الضدية اليت تتكون منها بنية النالداللي للنص م
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وهةةو علةةم العالمةةات الةةذي يشةةمل اللغةةة املنطوقةةة واملكتوبةةة. واملةةنهج التفكيكةةي وفةةق مبةةادئ        

 االختالف واملركز وااامش واألثر وغريها من مقوالت التفكيكيني.

 عملي( 9 نظري، 1ساعات معتمدة   3مشرجع التخر :  8098

 مناهج البحث األدبي واللغوي 8301متطلب سابق 

يهدف املقرر إىل تزويد الطلبة باملهارات الضةرورية لكتابةة مشةاريع ختةرجهم، وتةوظيفهم ألساسةيات       

البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه، ويشتمل على  أساسةيات كتابةة املشةروع؛ اختيةار موضةوع      

لميةة،  وتأليفها، وربطهةا، وحتليلةها، وكيفيةة توثيةق املةادة الع      املشروع، ووضع خطته، وعع مادته،

وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةةث ومراجعةةه، مةةع أمثلةةة توضةةيحية وتطبيقيةةة، تسةةهل علةةى الطالةةب أمةةر      

 كتابة مشروعه.


