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 : األكاديمية البرامج  

 اللغة العربية وآدابهاتخصص . 1
 املقصم ة:خمرجات التعلم  -أ اًل 

 ـ  على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

 املهارات العليا 

قرردي والبالغرري  .1 لررنص الن عررد ا نرراهج املعاصرررة كرري يبت حتليل النصوص اللغوية واألدبية وفق امل

 عن النقد االنطباعي. 

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

حررد واةدواجيررة  .3 عرردد املصررطلح الوا مراجعة املوروث األدبي واللغوي لتخليصه من إشكاليات ت

 املفهوم. 

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

شررواهد  .5 يررود ال مررن ق يرررش  لررنص، وحتر مررن حنررو امل ررال إىل حنررو ا لرره  حرروي، ونق تهذيب الدرس الن

 املصنوعة اليت ال تنتمي إىل متون لغوية أصيلة. 

 ملقولة ) تضافر الفنون (. املقاربة بني فنون األدب العربي، والفنون اإلبداعية األخرى حتقيقًا .6

بررني علررم األصرروات وعلررم  .7 تررداخل  مررل وال يررة، حنررو التكا حتقيق التكامل بني علوم اللغة العرب

 العروض وعلم البالغة. والتكامل بني علم النحو وعلم البالغة. 

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

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

 يف الذاكرة. تدوين الرتاث األدبي الشعيب احملكي الذي ما ةال حبيسًا .10

 البحث عن املخطو ات اللغوية واألدبية لتحقيقها ونشرها. .11

برررت  .12 ضررريات ال وا فرررق مقت يرررال و شرررئة األج هررردف تن سرررة( ب فرررا ودرا فرررل )تألي برررأدب الط مرررام  االهت

 العقائدية والو نية والقومية. 

 املشكالت االجتماعية والقضايا الو نية.  تفعيل دور النص املسرحي يف تشخيص .13

كرررري  .14 طرررور الف مرررع الت سرررجم  يرررة تن يرررة واألدب صررروص اللغو يررردة للن قرررراءة جد يرررات  كرررار آل ابت

 واملتغريات االجتماعية. 

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

يررة .16 قررول العرب هررا اىل الع يررة ورد لرروم اللغو يررل الع ضررارتهم  تأه بررة حل صررار الطل هررا، وانت لرريت افرةت ا

 وامتهم.

 تنمية التفكري اللغوي للطلبة، والوصول اىل منطق سليم يف معاجلة االمور اللغوية. .17

 العودة اىل نفائس الشعر اجلاهلي، واالميان املطلق بنضوج النص اجلاهلي. .18
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 البعد ال قايف الو و والقومي 

  ربط اللغة العربية با.وية القومية. .1

يررة،  .2 يررة وقوم يررة و ن مررات أدب مرريش قا سررعى إىل ته لررذي ي خررر ا يررة ل  فرررتاءات النقد لررى اال لرررد ع ا

 وذلك من خالل تفعيل النقد املقاوم.

يررًا .3  املشاركة يف الندوات واملؤمترات الو نية والدولية بهدف التواصل مع املشهد ال قايف عرب

 .ودوليًا

لرردوريات احملكمررة لال ررالع علررى  .4 فرردها بأحبرراث التواصل مع ا مرري ور مسررتجدات البحررث العل

 علمية تسهم يف تسويق املشهد ال قايف الفلسطيو.

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

هرررا  .6 شررركيالتها وجلان شررراركة يف ت يرررة، وامل يرررة والعرب يرررة الو ن سرررات ال قاف سررراب للمؤس االنت

 وفعالياتها وأنشطتها. 

سرررطني ) .7 قرررايف يف فل شرررهد ال  نرررات امل صرررال مبكو قررردس ، ( 48االت غرررزة ، وال شرررتات؛ ، و وال

 لتحقيق الوحدة الو نية ال قافية. 

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

يررذ اخلطررة االسرررتا .9 فررة لتنف لرروةارة ال قا عررة  يررة التاب تيجية التعاون مع اجملالس االستشارية ال قاف

 ال قافية.

 تسويق النصوص األدبية اليت تدعو إىل الوحدة واحلرية واالستقالل. .10

 وضع خطة قابلة للتنفيذ إلنشاء املكتبة الو نية. .11

 البعد اإلعالمي والتقو 

 توظيف قواعد البيانات واملكتبات اإللكرتونية يف تطوير البحث العلمي. .1

 ابت العقائدية والقومية والو نية. رصد املصطلح اللغوي اإلعالمي الذي يهدد ال و .2

 التواصل اإللكرتوني مع دور النشر والتوةيع ملتابعة اإلصدارات اجلديدة. .3

 املشاركة يف إعداد الربامج ال قافية وتقدميها يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة. .4

نررة ال .5 يررز مكا هرردف تعز يررة ب يررة إ راء مواقع الشبكة العنكبوتية باملواد اللغوية واألدب غررة العرب ل

 بني اللغات العاملية.

 منظومة القيم والبعد األخالقي 

طرررف   .1 بررذ الت لررة ون بررة والعدا سررامح واحمل لررى الت سررة ع يررة املؤس يررة واألدب صرروص اللغو سررويق الن ت

 والتعصب والطائفية واإلقليمية. 

ظررًا .2 يررة حفا يررة واألدب سررات النقد حلرروار يف الدرا فررة ا شررجيع  قا لرريت  ت حلرروار ا ضرروعية ا لررى مو ع

 عن لغة التجريح. بعيدًا نقديًا تضمن حوارًا

 يف اخلطاب االجتماعي والفكري. وحضاريًا  قافيًا تعزيز  قافة احلوار اليت تعد مظهرًا .3
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 .ودوليًا يف اللغة واألدب عربيًا اإلجيابيةتعزيز امل اقفة  .4

غررة ا .5 يررة املرتحتررة إىل الل بررة مراقبة النصوص اللغوية واألدب سرررب مفرراهيم غري يررة كرري ال تت لعرب

صرردر  غررة امل برري، ألن ل مررع العر قرريم يف اجملت مررة ال لررب عررن منظو عررادًا -يف الغا مررل أب يررة  حت  قاف

برري ، وتشرركل خطرررًا قررايف العر مرروروث ال  غررايرة لل قررايف  م نررووي للخطرراب ال  علررى التكرروين ال

 العربي .

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

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

مررن .7 يررة، و يررة القوم  التصدي للعوملة اللغوية انطالقا من العالقة العضوية بني اللغة العربية واُ.و

غرررة قرررع الل ظررراهر وا مرررن م عررراني  لرررذي ي يرررة ا خرررر العرب نرررا واآل برررني األ صرررراع  مررر؛ ال ضرررعف فحين ا ي

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

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

  .القومي هو اللغة

 مواجهة تهويد لغة املكان يف فلسطني.  .8

 :سمق العمل -ثانيًا 

عررد  مرررن يق يررد  مررل يف العد هررا للع يررة وآداب غررة العرب جمررال الل مررؤهلني يف  خرررجيني  نررامج  الرب

 اجملاالت اجملتمعية 

 جمال اإلعالم التقليدي والرقمي. .1

 .بداعيةالكتابة والتحرير يف جمال الكتابات اإل .2

لرريم  ،مرردارس  ،كليات  ،امعات ج  جمال التعليم األكادميي ) اجملال التعليمي .3 مراكررز تع

 اللغة (.

 م ل  ،العالقات العامة جمال .4

 جماالت اإلعالن واإلنتاج األدبي والفو. •

 مؤسسات الدعاية واإلعالن.  •

 الدوائر املختصة بالعالقات العامة.   •

 ا.يئات املعنية بالربجمة ومراكز اللغة.              .5

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

 جامعة القدس املفتوحة أو إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها.

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

 كانوا حباجة إليها. 

 صية اليت جتريها جلنة الربنامج.أن ينجح الطالب املرشح للقبول يف املقابلة الشخ .3
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عرردش جلنررة الربنررامج  .4 وطضررع ، أن ينجح الطالب املرشح للقبول يف االمتحان التحريري الذي ت

 القبول النهائي ملبدأ التنافس بني املتقدمني.

 أن يرفق صورة مو قة ومصّدقة من الشهادات اليت حصل عليها. .5

مرررن  .6 قرررل  لرررى األ صرررية ع سررراليت تو قررردم ر كرررادمييني "أن ي شررررفني أ نرررامج م عررردش بر منررروذج ي فرررق  و

 الدراسات العليا يف اجلامعة".

يررا  .7 مالحظة  يلتزم الطالب إضافة إىل ما سبق بالشرو  اليت ينص عليها نظام الدراسات العل

 جامعة القدس املفتوحة. /عمادة الدراسات العليا والبحث العلمييف 

 

 العربية وآدابها: متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة
جررال يف  ،(600ساعة معتمدة بنجال من مستوى ) (36إكمال ما ال يقل عن ) .1 وتكون عالمة الن

 أو ما يعاد.ا. (%75)أو ما يعاد.ا، وأن ال يقل املعدل الرتاكمي عن%( 70) أي مادة

 مل.النجال يف الدفاع عن الرسالة، أو النجال يف االمتحان الشامل يف مسار االمتحان الشا .2

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

يررة فصررول  .4 عررن مثان لررب مسررجاًل للحصررول علررى درجررة املاجسررتري  لرريت يقضرريها الطا أن ال تزيد املدة ا

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

سررتري  .5 لررب املاج سرري لطا صرراب الدرا نررى للن حلررد األد كررون ا مرردة  (6)ي حلررد ، سرراعات معت كررون ا وي

 ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد. (12)األقصى له 

 لقدس املفتوحة. استيفاء الشرو  املنصوص عليها يف تعليمات برنامج املاجستري يف جامعة ا .6

 :ثالثًا: متطلبات ختصص اللغة العربية  آ ابها

 توةع املساقات املقررة لتخصص اللغة العربية وآدابها على النحو اآلتي  

 

 
 
 
 
 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 اجباريةمساقات  - مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية - مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة - (2( ، )1حلقة حبث ) 3

 36 اجملموع - اجملموع 
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  وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة

 المساقات االجبارية: 

   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 اجملممع

 المساقات االختيارية: 

 بني املساقات االتية   من  ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ظواهر الصرف الصوتي عند العرب 6022

 - - 3 3 فقه اللغة املقارن يف ضوء اللغات السامية 6023

 - - 3 3 ترحتة النص  6024

 - - 3 3 النحو العربيموضوع خاص يف  6025

 - - 3 3 علم الداللة بني النظرية والتطبيق 6026

 - - 3 3 األدب الفلسطيو احلديث 6027

 - - 3 3 دراسات يف األدب املقارن 6028

 - - 3 3 مناهج التفسري اللغوي يف القرآن الكريم 6029

 - - 3 3 القدس يف االدب العربي 6030
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 مسار الرسالة: 

 والنجاح في امت ان مناقشتها. ا ر الم الماج تيرإعداد 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6047

  - 6 6 اجملممع

 

 


